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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur behandlare och volontärer upplever att män som
utsatt kvinnor för våld i nära relationer beskriver och förklarar sina erfarenheter som
våldsutövare och hur de talar om våldet i relation till deras bild av maskulinitet. Vidare är syftet
att undersöka hur respondenterna påverkas av männens berättelser. Studien baseras på fem
kvalitativa intervjuer, där en intervjuguide tillämpas för att strukturera datainsamlingen.
Resultaten analyseras utifrån tre olika teman; männens sätt att beskriva och berätta om våldet,
männens bild av maskulinitet samt hur respondenterna påverkades av männens berättelser.
Teorier som har använts i denna studie är teorier om spegeljaget, våldets normaliseringsprocess
för männen samt kognitiv dissonans. Resultatet av denna studie tyder på att män använder
narrativa strategier för att förmildra och förklara sitt våldsutövande i nära relationer.
Respondenterna upplever känslor som maktlöshet och frustration vid samtal med män som inte
vill ta ansvar för sina handlingar.
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The purpose of this paper is to investigate how therapists and volunteers find that men who
exposed women to violence in close relationships describe and explain their experiences as
violence practitioners and how these men describes violence in relation to their image of
masculinity. Furthermore, the purpose is to investigate how respondents are affected by the
stories of men. The study is based on five qualitative interviews, where an interview guide is
used to structure the data collection. The results are analyzed based on three different themes;
men's ways of describing and telling about violence, men's image of masculinity and how
respondents were influenced by men's stories. Theories that have been used in this study is
theories of mirror self, the normalization process of violence for men and cognitive dissonance.
The result of this study suggests that men use narrative strategies to mitigate and explain their
violence in close relationships. Respondents experience feelings like powerlessness and
frustration in conversations with men who do not want to take responsibility for their actions.

Förord
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter för deras ovärderliga medverkan vilket gjort
denna studie möjlig att utföra. Vi vill även tacka våra familjer och vänner för allt stöd de gett
under arbetets gång och som fått stå ut med att vi inte alltid varit närvarande så som vi brukar,
ett speciellt tack till Maria och Robert som korrekturläst vår uppsats och gett oss feedback. Till
sist vill vi tacka vår handledare Pär Engholm som har varit ett stort stöd under hela studien
genom att hjälpa oss att avgränsa oss när vi tenderat att sväva iväg alldeles för mycket. Tack
också för att du korrekturläst uppsatsen och för att du kommit med kommentarer när någonting
varit oklart och otydligt.
Arbetsfördelningen i uppsatsen har varit att Emelie har ansvarat för avsnitten studiens centrala
begrepp samt förklaringsmodeller, våldets funktion och maskulinitet under avsnittet
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normaliseringsprocessen för männen samt kognitiv dissonans. Alla delar i uppsatsen är ett
resultat av en gemensam sammanställning. Resterande delar är ett gemensamt arbete som båda
ansvarat över även om vi ibland delat upp vissa delar. Vi har båda kontrollerat, godkänt och
korrekturläst samtligt material. Vi har båda också ansvarat över studiens slutgiltiga analys och
diskussion.
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1. Inledning
Natten mot den 4 juni 2016 misshandlas en kvinna av hennes före detta pojkvän. Kvinnans
skador är så svåra att hennes närmaste familj tvingas ta det svåra beslutet att koppla bort hennes
respirator. Hon dödförklaras den 7 juni 2016 (Nordström & Hjertén 2016). Mannen har tidigare
avtjänat flertalet fängelsestraff för bland annat mord och grov kvinnofridskränkning. Trots
interna rapporter där personalen på anstalten uppger att mannen är farlig och troligtvis kommer
att döda igen blir han villkorligt frigiven i oktober 2015 (Malmgren & Roos 2016). Kvinnans
bästa vän berättar till Expressen när hon för första gången såg kvinnan efter misshandeln:
Jag satte mig bredvid henne, tog hennes hand i min. Då såg jag naglarna. En vecka tidigare hade hon gjort nya
naglar. Jag kände igen henne på naglarna (Hellberg & Malmgren 2016).

Kvinnan var så allvarligt skadad att hennes bästa vän inte kände igen henne, det var endast
hennes naglar som avslöjade att det var hon. Detta fall är tyvärr inte ovanligt, enligt en
kartläggning från brottsförebyggande rådet omkommer omkring 13 kvinnor varje år i Sverige
till följd av mäns våld mot kvinnor. Detta innebär att cirka en kvinna per månad faller offer för
mäns dödliga våld mot kvinnor (nationellt centrum för kvinnofrid u.å. a). 12 400 kvinnor i
Sverige anmälde år 2016 att de blivit misshandlade av en tidigare eller nuvarande partner. Även
i det här fallet anmäldes mannen av kvinnan (Brottsförebyggande rådet 2016, Ronge et al
2017).
Mannen menar att han inte minns vad som hände natten till den 4 juni:
Jag vaknar upp och hon ligger sönderslagen framför mig. [...] Ja, men jag minns inte (Hellberg & Ronge 2016).

Lucas Gottzéns (2013) studie tyder på att våldsutövande män använder narrativa strategier för
att förklara våldshandlingar de utövat, precis som mannen gör i citatet ovan (Gottzén 2013 s.
86ff). Mannen försöker förmildra omständigheterna kring misshandeln genom att förklara att
han "vaknar upp" och inte vet vad han har gjort mot kvinnan. Att undersöka hur våldsutövande
män i nära relationer beskriver och förklarar sitt våldsutövande genom narrativa strategier är
angeläget för att få en bredare kunskap kring hur våldet normaliseras, trivialiseras och
synliggörs genom männens berättelser.
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1.2 Problemformulering
Genom att studera hur män talar om de våldsutövningar de utövat i nära relationer har det
upptäckts att männen uppnår en kortsiktig kontroll över kvinnan och till slut över hela hennes
livsutrymme. Våldet blir således normalt enligt normaliseringsprocessen. Genom att slå och
kontrollera kvinnan blir männen män, där maskulinitetsgörandet blir tydligt tillsammans med
själva våldsutövningen. Hur kan vi se på och tolka de narrativ som formuleras av männen i
relation till strukturella-, individuella problem samt maskulinitetsgörandet? Forskning tyder på
att det är vanligt att män förmildrar sina berättelser om själva våldsutövningen, vilket kan ge
en snedvriden bild av våldet. En man som utövar våld och senare trivialiserar det genom att
skylla på yttre omständigheter såsom berusning eller att kvinnan provocerat mannen till att slå
är enligt forskning vanligt. Detta kan även kopplas till rättfärdigande, eftersom männen uppger
att våldet exempelvis var nödvändigt eftersom de blivit provocerade av sin partner att slå
(Wood 2004 s.561).
I forskningen framstår det också som att män inte vill identifieras med begreppet
kvinnomisshandlare eftersom de anser att det är något av det lägsta en man kan vara. Enligt
forskning är det på grund av detta som männen försöker distansera sig från begreppet genom
att använda sig av så kallade flyktlinjer där det är vanligt att männen skyller våldet på yttre
omständigheter så som att våldet enbart varit tillfälligt. Genom att använda flyktlinjer slipper
männen associera sig med begreppet kvinnomisshandlare vilket blir problematiskt då de
behöver förstå att det är misshandel de utövar för att på så sätt kunna göra en förändring. När
männen distanserar sig från begreppet kvinnomisshandlare gör dem det genom att förklara sitt
våldsutövande så som att de inte var sig själva eller att våldet bara var en engångsföreteelse
(Wood 2004 s.561).
Genom att förstå och tolka de narrativ som männen formulerar i relation med deras bild av
maskulinitet samt vilken bild av våldet som männen förmedlar kan förståelsen bidra till att
yrkesverksamma kan synliggöra våldet männen utövat.
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1.3 Syfte
Studiens syfte är att undersöka hur behandlare och volontärer upplever att män som utsatt
kvinnor för våld i nära relationer beskriver och förklarar sina erfarenheter som våldsutövare.
Vidare är syftet också att studera hur behandlarna och volontären upplever att männen talar om
våldet i termer av maskulinitet. Vi ämnar också undersöka hur respondenterna påverkas av
männens berättelser.

1.4 Frågeställningar
•

Hur upplever behandlarna och volontärerna att männen beskriver och förklarar sin egen
del i våldshandlingen?

•

Hur beskriver männen, enligt behandlarna och volontärerna, sin egen våldsutövning i
relation till deras bild av maskulinitet?

•

Hur hanterar behandlarna och volontärerna den information som männen förmedlar och
hur påverkas de av männens berättelser?

1.5 Studiens centrala begrepp
Nedan redogörs för studiens centrala begrepp om våld. I denna studie är det viktigt att belysa
flertalet våldshandlingar eftersom det ger en bredare bild och förståelse av våld som ett utbrett
samhällsproblem. Att beskriva bredden i våldsutövningen är av relevans eftersom våld i nära
relationer tenderar att trappas upp och intensifieras över tid vilket innebär att våldet
inledningsvis inte behöver innefatta fysiskt våld.

1.5.1 Våld
Våldsbegreppet innefattar flera olika typer av handlingar vilka kan placeras under sex olika
kategorier: Psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld, materiellt våld, latent våld och ekonomiskt
våld. Syftet med våldet är att begränsa någons rörelsefrihet med hjälp av bland annat hot,
kränkningar, slag, ekonomisk insyn eller genom att förstöra någons egendom (Scheffer
Lindgren 2013 s.8f).

3

1.5.2 Våld i nära relation

Våld i nära relationer kännetecknas av att parterna har en nära relation till varandra. Det starka
känslomässiga bandet mellan offer och förövare gör det svårt för den utsatte att lämna
relationen. Våldet sker vanligtvis i offrets hem och det finns risker för att våldet förvärras och
intensifieras ju längre relationen fortgår (Nationellt centrum för kvinnofrid u.å b). Mäns våld
mot kvinnor i nära relationer är ofta återkommande och börjar ofta med att männen utövar
dominans och kontroll över kvinnan. Det fysiska våldet ses som ett resultat av ett
dominansförhållande och som något pågående snarare än enstaka oförklarliga händelser
(Amnesty 2004).

1.5.3 Narrativa strategier
Narrativ är ett sätt för människor att förmedla och konstruera verklighet genom berättelser,
tankegångar och genom att dela erfarenhet med andra (Waldram 2010, s. 254). I denna studie
ligger fokus på att se hur narrativa strategier används som ett verktyg för att förklara avvikande
handlingar för att göra de begripliga och kanske även försvarbara.

1.6 Relevans för socialt arbete
Enligt de yrkesetiska riktlinjerna för socionomer ska socionomer i sitt arbete anta ett särskilt
ansvar över personer som befinner sig i särskilt utsatta och svåra situationer
(Akademikerförbundet 1997). Både män som misshandlar och kvinnor som utsätts för våld kan
anses tillhöra grupper i behov av stöd och hjälp. Männen kan få stöd och behandling för att
hantera sin aggression samt få stöd i sin roll som partner medan kvinnor exempelvis kan få
samtalsstöd, skyddat boende samt stöd vid anmälan.
I ljuset av detta kan studien vara relevant för socialt arbete då resultatet kan bidra till förståelsen
av hur berättelser om våldet kan påverka hur individer ser på våld i nära relationer. Det kan
även ge kunskap om männens sätt att berätta om våldet vilket är en central del i hur våld mot
kvinnor i nära relationer legitimeras och normaliseras. Det är viktigt att de som kommer i
kontakt med våldsutövare har en bred kunskap om våldets olika uttryck men också kunskap
om olika sätt att beskriva våldet. Genom samtal med klienter som har utövat våld mot kvinnor
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i nära relationer kan den yrkesverksamma upptäcka tecken som signalerar att det finns en
våldsproblematik i förhållandet. Om det finns risker att män genom sitt sätt att beskriva och
tala om våldet, gör att handlingen inte får den uppmärksamhet och de konsekvenser som
situationen kräver finns det risker att våldet sker vid upprepade tillfällen och även om
relationen med kvinnan avslutas finns det risker att kvinnor i kommande relationer blir utsatta.
Det är således viktigt att uppmärksamma hur det talas om våld och om våldshandlingar, det vill
säga fånga hur berättelserna formuleras, i syfte att bryta det mönster som tillåter män att utöva
våld utan att behöva konfronteras med och ta ansvar för handlingen. Vidare blir det relevant att
studera hur våldsamma män ser på sitt eget handlade och sin egen maskulina roll för att kunna
ta fram metoder för att arbeta förebyggande och behandlande med denna klientgrupp.

1.7 Studiens avgränsning
Studien är begränsad till att studera hur personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt
med män som utövat våld mot kvinnor i nära relationer upplever att männen berättar om och
beskriver våldet.
Av etiska skäl begränsas denna studie till att studera respondenternas upplevelser och inte
männens. Valet är taget i samråd med vår handledare och grundar sig i en tanke om att männens
berättelser kan komma att påverka oss på ett sådant sätt som vi inte kan förutspå och kanske
inte heller hantera. Det finns också risker för att vårt val av ämne skulle kunna påverka
respondenterna negativt genom att framkalla känslor eller reaktioner som vi inte har för avsikt
att frammana.
Konsekvensen av att intervjua behandlare och volontärer istället för männen själva kan
medföra att resultatet skiljer sig åt från det resultat som kunnat bli om vi intervjuat männen.
Det blir en form av sekundär empiri vilket kommer att tas i beaktning i analysarbetet. Val av
respondenter känns dock relevant i linje med uppsatsens syfte eftersom respondenterna kan
förklara mekanismer bakom männens berättelser som männen själva kanske inte skulle kunnat
redogöra för. Respondenterna besitter även relevant kunskap om den klientgrupp vi ämnar
studera vilket kan bidra till en bredare förståelse och bild av fenomenet. En annan aspekt som
tas i åtanke i denna studie är att respondenternas syn på männens berättelser kan påverka hur
de förmedlar informationen i intervjuerna samt hur respondenternas strategier ser ut för att
möta männen.
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1.8 Disposition

Uppsatsen är indelad i sex avsnitt. Under det första avsnittet finns inledning, syfte,
frågeställningar, redogörelse för studiens centrala begrepp, avgränsningar samt disposition. I
studiens andra del redogörs för både nationell och internationell forskning sammanvävt med
uppsatsens valda teoretiska ramar och perspektiv. I uppsatsens tredje del återfinns val av
datainsamlingsmetod,

beskrivning

av

vald

metod,

en

presentation

av

kvalitativ

forskningsintervju, redogörelse för urvalsprocessen, insamling av data, en redogörelse för
studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden. I avsnitt fyra presenteras val av analysmetod
samt kritisk granskning av den. I avsnitt fem analyseras och presenteras studiens resultat i tre
teman som grundar sig i studiens syfte och frågeställningar. I det sjätte och sista avsnittet
återfinns en slutgiltig diskussion samt förslag på framtida forskning.

2. Forskningsfältet
Nedan presenterar forskning och teoretiska förklaringsmodeller på mäns våld mot kvinnor i
nära relationer. Teorierna som presenteras är Spegeljaget, kognitiv dissonans och våldets
normaliseringsprocess. Valet att presentera tidigare forskning och teori tillsammans består i att
valda teorier också skulle gå att lägga in under tidigare forskning samt för att tydliggöra hur
teori och tidigare forskning kan kopplas samman för att skapa en bredare förståelse för mäns
våld mot kvinnor.
Nedan presenteras forskning och olika teoretiska förklaringsmodeller på mäns våld mot
kvinnor i nära relationer. För att förstå de empiriska studierna presenteras studiernas
utgångspunkter och slutsatser. Forskningen har tematiserats under olika rubriker för att kunna
förmedla en tydligare bild av det forskning och teori beskriver.

2.1 Litteratursökning

Litteratursökningen påbörjades genom Södertörns Högskolas egen sökmotor SöderScholar där
vi använde både svenska och engelska sökord så som våld i nära relationer, intimate partner
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violence, men who hit. Genom att ta del av olika forskningsartiklar guidades vi sedan vidare
till annan relevant litteratur så som tidigare forskning och doktorsavhandlingar. Vi har använt
oss av både nationell och internationell forskning från bland annat Ghana och USA. Samtliga
forskningsartiklar är vetenskapligt granskade och uppfyller således kraven för denna typ av
uppsats.
De forskningsartiklarna vi har valt att lyfta fram har ett fokus på hur män talar om våld vilket
har en koppling till det som våra respondenter har talat om i vår empiri. Teorier har valts på
grund av att det ger en bild av vad som uppnås genom olika sätt att beskriva ett fenomen. Teorin
om kognitiv dissonans syftar till att minska konflikten mellan ens egen handling och ens egna
självbild, spegeljagsteorin syftar istället till att förklarar hur en persons förväntade reaktioner
på en berättelse får oss att omformulera oss för att göra handlingen mer begriplig och logisk.
Vilket ökar förståelsen över hur våldsutövare berättar och förklarar sina våldshandlingar.
Teorin om våldets normaliseringsprocess är en teori om hur våld normaliseras och osynliggörs
i människors vardag vilket i denna studie syftar till att förklara hur männens berättelser bidrar
till att osynliggöra och förmildra våldshandlingen.

2.2 Förklaringsmodeller för hur mäns våld mot kvinnor uppkommer
Forskning pekar på att ett av det vanligaste förklaringarna på mäns våld mot kvinnor går att
koppla till sociologiska perspektiv (Gottzén 2013 s. 76). Inom sociologiska perspektiv betonas
sociala och samhälleliga faktorer. Här återfinns bland annat feministiska perspektiv på mäns
våld mot kvinnor samt det som kallas för ett familjevåldsperspektiv. Familjevåldsperspektivet
är mer generellt där det talas om antingen familjevåld eller äktenskapsvåld eftersom en menar
att våldet kan vara riktat åt båda hållen. Fokus ligger på familjestrukturen och en menar att det
är där problemen grundar sig, genom en slags social inlärning, där bland annat sätt att hantera
ilska och konflikter inpräglas. Att växa upp i en familj där det förekommer våld gör att personen
lär sig att våld och kärlek går hand i hand (Jasinski 2001 s.13). Inom perspektivet finns också
teorier om att personer som exponerats för våld under sin uppväxt löper större risk att själv
utsätta andra för våld (Jasinski 2001 s.7). Det har dock blivit svårt att ge stöd åt teorin eftersom
det finns män som exponerats för våld under sin uppväxt men som valt att ta avstånd från alla
sådana handlingar. Social inlärning bör därmed inte ses som en förklaring på mäns våld mot
kvinnor utan istället som en riskfaktor (Hydén 2008 s.156ff, Jasinski 2001 s. 7). Ibland förstås
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också våld mot kvinnor som ett resultat av att männen saknar ett stabilt socialt nätverk. De män
som i dessa fall utövar våld mot sin partner har i princip bara sin partner till förfogande för att
kunna mätta sitt behov av social kontakt. Hon blir hans maka, hans mamma, älskare, vän och
så vidare. Om kvinnan skulle vilja att lämna honom finns det risker att mannen reagerar genom
att försöka kontrollera, skrämma och även utöva fysiskt våld mot kvinnan (Jennings & Murphy
2000 s. 24f).
Inom feministiska perspektiv beskrivs mäns våld mot kvinnor i termer av maskulinitetsnormer
och patriarkat och hur de återfinns i samhället. Mäns våld ses som ett uttryck för ett slags
maskulinitetsgörande, att män blir maskulina genom att utöva våld. Mest framträdande är fokus
på patriarkala strukturer i samhället där män alltid varit dominerande vilket bidrar till hur vi
ser på olika könsroller (Gottzén 2013 s.77, Jasinski 2001 s. 12).
Resultat från studier utförda i Sverige tyder på att män utövat våld i syfte att kontrollera
kvinnan, sätta stopp för en konflikt eller för att hämnas (Lundgren 2004 s. 25ff, Hydén 2008
s.140ff). Detta förekommer också i andra kulturer vilket skulle kunna tyda på ett transkulturellt
fenomen. Studier från Ghana tyder på att mäns våld mot kvinnor kan förklaras i relation till
parets könsverklighet. Förklaringen på uppkomsten av mäns våld mot kvinnor är då att män
utövar våld som en metod för att kontrollera och sätta gränser. Resultat från studien tyder på
att männen som utövat våld mot sina fruar hänvisat till könsroller och hur dessa uppfattas i
Ghana (Baffour Adjei 2015 s.417f). Könsrollerna är inflätade i samhällsnormer där männen
anses vara familjernas överhuvuden. Synen på familjen och könsroller påverkar således den
fortsatta utvecklingen av maskulinitetsbilden i samhället (Baffour Adjei 2015 s.420).
Både

feministiska-

och

familjevåldsperspektivet

har

fått

utstå

en

del

kritik.

Familjevåldsperspektivet har fått kritik för att bland annat ha för stort fokus på social inlärning.
Kritiker anser att det inte finns en allmän förklaring för mäns våld mot kvinnor eftersom studier
tytt på att många av dem som exponerats för våld under sin uppväxt tagit avstånd från sådana
handlingar, alltså ska detta ses som en riskfaktor. Familjevåldsperspektivet har även kritiserats
på grund av att perspektivet tenderar att fokusera mer på familjedynamiken och att våld mot
kvinnor glöms bort (Jasinski 2001 s.7). Kritik som har riktats mot det feministiska perspektivet
är bland annat att det är svårt att förklara hur det kommer sig att det är relativt få män i en
patriarkal dominerad kultur som utövar våld mot kvinnor (Jasinski 2001 s.13f).
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2.3 Våldets funktion: vad uppnår män genom att utöva våld?
Viss forskning tyder på att

mäns våld

mot kvinnor kan förklaras som en

könskonstitueringsprocess för att skapa maskulinitet (Lundgren 2004 s. 24). Mäns våld mot
kvinnor uppfattas som ett sätt för männen att upprätthålla sin makt och handlingarna är ett
effektivt sätt att uppnå kontroll över kvinnan. Mäns våld uppfattas även som ett medel för att
visa en tydlig gränssättning och för att stoppa pågående konflikter (SOU 2004:121 s. 53, Hydén
2008 s. 140ff).

Forskning tyder på att det ofta förekommer fysiskt våld i kombination med kontrollerad
isolering. Hur isoleringen sker och dess omfattning förändras omärkbart över tid. Männen får
kontroll över kvinnornas sociala liv och över deras tankar och känslor. Liksom det fysiska
våldet resulterar detta i en begränsning av kvinnors rörelsefrihet, vilket ger männen ökad
kontroll över kvinnans livsutrymme (Lundgren 2004 s. 29f). Männen behöver kontrollera
kvinnorna för att få deras absoluta tillgivenhet. Mäns våld förklaras genom att männen strävar
efter att bibehålla kontroll över kvinnorna, för att förhindra att bli lämnad och för att
upprätthålla deras sociala kontakt genom kvinnorna, utan kvinnorna kan deras sociala nätverk
bli begränsat (Jennings & Murphy 2000 s.24f). Genom att växla mellan att ge kvinnan trygghet,
värme och att utöva våld känner kvinnan tillgivenhet gentemot mannen vilket innebär att
verkningarna av handlingarna förstärks eftersom kvinnan lär sig att våldshandlingen egentligen
är ett uttryck för hans kärlek (Lundgren 2004 s. 31).

Våldet kan också ses som en möjlighet att skapa en överensstämmelse mellan männens egen
uppfattning om vad kvinnlighet är och hur deras partner realiserar sina kvinnliga roller, vilket
kan liknas med att männen slår kvinnan till rätta och det är han som bestämmer vad som är rätt
(Lundgren 2004 s. 35). Detta kan sättas i relation till männens syn på deras egen könsidentitet
då de endast kan bli den man de strävar efter om kvinnorna representerar en positiv kvinnlighet
(Lundgren 2004 s.38).
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2.3.1 Männens bild av maskulinitet
Annan forskning tyder på att maskulinitet och maskulinitetsgörandet sker i två olika former:
inlärd maskulinitet bland kvinnor och inlärd maskulinitet bland män. Maskulinitet inlärd bland
kvinnor bidrar framförallt till att män utvecklar emotionalitet, känslighet och sårbarhet utan
någon koppling till skam. Detta skiljer sig från när män socialiseras med män där
gränsdragningen för känslor och beteende är mer strikt konstruerad och där det finns stora
risker att pojkar hånas och blir utpekade om de inte anpassar sig till gruppen. Socialisation med
män bidrar till att pojkar i tidig ålder kan utveckla en mer dominant maskulinitet genom att de
tillåts umgås med manliga förebilder samt andra pojkar i större utsträckning, vilket således
formar och utvecklar deras beteende och attityder (Jennings & Murphy 2000 s. 22).

När män själva beskriver maskulinitet i relation till våld mot kvinnor har några typiska mönster
uppmärksammats. Männen beskriver känslor som ångest och besvikelse kopplat till den egna
maskuliniteten. De beskriver att de utövat våld mot nuvarande eller tidigare partners för att de
varit rädda för att bli ansedda som svaga. Det förekom också rädsla för att personer i männens
omgivning skulle tro att männen förlorat kontrollen över sina partners. Det uppdagas i studier
att männen slår som bestraffning när de anser att kvinnan utmanar de satta könsrollerna som
finns i hemmet. Syftet med bestraffningen är att vidga männens maskulina utrymme men också
för att visa den maskulina auktoriteten gentemot kvinnorna (Dagirmanjian et al. 2016 s. 10ff).
Män som utövar våld mot kvinnor identifierar sig ofta med kulturella ideologier som framhäver
männens auktoritet samt aggressivitet och mycket av det våld som utövas mot kvinnor ses som
ett sätt att göra anspråk på den makt och status de anser vara utmärkande för maskulinitet
(Wood 2004 s. 558).

En skulle kunna kalla att det männen anspelar på är en patriarkal syn på maskulinitet där
männen är överlägsna kvinnorna och där männen är berättigade uppmärksamhet och sex från
sina partners. Männen anser sig även ha rätt till att vara helt självständiga medan kvinnornas
liv bör kretsa kring männens. För vissa av männen var patriarkal maskulinitet något de ansåg
tillhöra riktiga män. Genom att kräva kvinnors respekt och underkastelse förstärks männens
maskulinitet och våldet kan därmed ses som ett uttryck för männens dåliga självkänsla. Den
dåliga självkänslan bottnar i att männen upplever att de inte når upp till vad som krävs för att
kunna ses som riktiga män (Wood 2004 s. 568f). Det förekommer situationer där män blir
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hånade av andra män på grund av att de inte kan uppvisa en stereotypisk machosida. Det
innebär att männen inte blir fullt accepterade i sin maskulina roll vilket kan leda till att männen
applicerar en så kallad hypermaskulinitet på sina identiteter. Med hypermaskulinitet menas att
männen beter sig på ett sätt för att söka manlig acceptans. För att nå önskat resultat lägger
männen fokus på att bland annat vara bäst på sport, vara den i gruppen som tjänar mest pengar
samt skryta om sina sexuella erfarenheter. Risker finns att män som är osäkra på om de
uppfyller kraven för patriarkal maskulinitet eller om de passar in i bilden för hur en riktig man
ska vara utövar våld mot kvinnor för att förstärka deras manliga rättigheter (Jennings &
Murphy 2000 s.24, Wood 2004 s. 568f).

I relation till ovanstående exempel på maskulinitetsnormen påvisades en förståelse av
maskulinitet. Enligt denna förklaringsmodell innebar maskulinitet att männen respekterade och
tog hand om kvinnorna. Våld skulle inte utövas. Genom detta synsätt tog männen avstånd från
kvinnomisshandel som ett medel för att uppnå respekt. Männen menar att riktiga män inte slår
kvinnor och att män som utövar våld mot kvinnor är svaga individer. Det är vanligt att män
kombinerar båda dessa synsätt på maskulinitet, kärnan i båda synsätten är lika och framställer
män som överordnad kvinnan (Wood 2004 s.569f).

2.3.2 Att identifiera sig själv som kvinnomisshandlare
Forskning tyder på att män som misshandlar sin kvinnliga partner inte nödvändigtvis betraktar
sig själva som kvinnomisshandlare. Våldet kan pågå under lång tid innan männen lär sig att
identifiera sig själva som kvinnomisshandlare och männen behöver själva förstå att våldet inte
kan förklaras genom andra omständigheter, utan att den regelrätta benämningen är misshandel
(Gottzén 2012 s. 150f, Wood 2004 s 565). Ett effektivt sätt för att slippa identifiera sig som
kvinnomisshandlare är att distansera sig från begreppet bland annat genom att medge att de
utövat våld men att hävda att de utövat begränsat våld på ett sätt som en verklig
kvinnomisshandlare inte hade kunnat göra. Det som skilde männens handlingar från verkliga
kvinnomisshandlare var att männen inte hade menat att slå eller att de inte njutit av att slå sina
partners (Wood 2004 s. 565).
Männen berättar att de har svårt att koppla begreppet kvinnomisshandlare till sin egen person
eftersom de ofta har en bild av hur en kvinnomisshandlare är. En kvinnomisshandlare beskrivs
som en individ med låg social status, vars beteende avviker från samhällets normer för hur män
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ska agera. En man menar att det är bättre att vara mördare än att vara kvinnomisshandlare, en
annan menar att han egentligen inte är våldsam, utan hans brott består i att han mördat sin
flickvän (Gottzén 2013 s. 82, Wood 2004 s.565). Vidare beskrivs kvinnomisshandlare som
svaga individer som inte bör ses upp till (Wood 2004 s. 569f). Genom att använda sig av så
kallade flyktlinjer för att förklara våldet syftar männen till att ta avstånd till begreppet
kvinnomisshandlare. Flyktlinjerna kan delas upp i två kategorier: medvetna eller omedvetna.
Vidare består dessa flyktlinjer av olika slags former vilka kan vara exempelvis att hävda att
våldet varit tillfälligt, att våldet är någon annans ansvar eller att välja att inte tala om våldet
(Gottzén 2012 s.153ff). I vissa fall kopplas våldet till männens rätt att utöva våld när situationen
kräver det, som när deras partners inte uppfyller de förväntningar männen har på dem men
också i situationer då männens förväntningar på sig själva och deras roll som familjens
överhuvud inte lever upp till den bilden de har av riktiga män (Wood 2004 s 562ff).

2.3.3 Hur berättar män om våld mot kvinnor

Genom att studera hur män beskrev och talade om våld de utsatt kvinnor för i tidigare eller
nuvarande relationer kunde en forskare urskilja tre centrala teman i hur män talar om våld:
rättfärdigande, distanserande och ånger.
I temat rättfärdigande förklarade männen våldet genom att hänvisa till händelser eller
situationer i syfte att få våldet att framstå som nödvändigt, lämpligt eller att handlingen inte
var så allvarlig som det kan verka. Männen upplevde att våldet var i direkt relation till att
kvinnorna inte respekterade dem genom att de utmanade deras maskulinitet, för att kvinnorna
inte lät dem leva sitt eget liv eller för att kvinnorna inte litade på deras förmåga att försörja
familjen. Männen ansåg att de hade rätt att utöva våld i syfte att tillrättavisa och disciplinera
sin partner. Många gånger ansåg männen att kvinnorna betett sig provocerande och att de utövat
våld för att kvinnornas provokation lett dem dit (Wood 2004 s. 562ff).
Det andra temat, distanserande, som kunde urskiljas var männens sätt att beskriva våldet i
relation till våld utfört av "verkliga kvinnomisshandlare" och att männen särskiljer vissa
våldshandlingar från allvarligare typer av våld. Männen nämner att de inte är den våldsamma
typen och att våldet bara varit en tillfällighet, inget som de velat eller varit deras avsikt. Männen
använde olika sätt för att särskilja olika våldshandlingar genom att jämföra en man som
knuffade sin fru istället för att använda ett vapen mot henne. En tredje strategi var att förklara
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våldet i relation till att männen inte varit sig själva. Faktorer som ansågs påverka hur männen
inte var sig själva var bland annat alkohol, droger, medicinering och dålig uppväxt (Wood 2004
s. 565ff).
Några av männen tog ansvar för att de hade skadat sina partners och de menade att de ångrade
hur de hade reagerat. I temat ånger medgav männen att de hade misshandlat sina partners och
att de kände ånger för det (Wood 2004 s. 567).
Männen kopplar aggression och våld till att vara maskulin och dominerande genom att hänvisa
till situationer där de ansett att de behövt bryta ner kvinnorna till följd av att kvinnorna, enligt
männen, förödmjukar männens stolthet (Wood 2004 s. 568f). Männen använde sig av narrativa
strategier eftersom de då frigör sig ansvar för sina handlingar genom att säga att de förlorar sin
status som familjeöverhuvud om kvinnan inte respekterar männen. Enligt männen är det utifrån
den situationen acceptabelt att slå sin fru (Baffour Adjei 2015 s.416f). Vidare tyder resultaten
på att det förekommer idéer bland de män som deltagit i studier om våld mot kvinnor. Våld
verkar vara en integrerad del av att vara man: män är mer våldsamma än kvinnor och det går
att koppla till deras genetik och det blir genom detta socialt accepterat för män att utöva våld
(Dagirmanjian et al. 2016 s. 10ff).

2.4 Normaliseringsprocessen för männen
Normaliseringsprocessen är en teori som förklarar hur själva våldet normaliseras i en relation.
Normaliseringsprocessen för männen betraktas som en könskonstitueringsprocess där
maskulinitet skapas. Processen har delats in i teman där fokus ligger på om män uppnår
någonting genom att slå, om våldet kan ses som ett medel eller strategi och om går det att
studera om ytterligare vinster kan åstadkommas genom att studera männens sätt att motivera
handlingarna. Kan det finnas känslomässiga aspekter av våldet och hur tolkas dessa av
männen? Genom att använda sig av ovanstående struktur ämnades det att studera vilken sorts
man männen blir på våldets arena. Syftet var att beskriva att det händer någonting mellan
mannen och kvinnan när våld normaliseras i deras dagliga liv (Lundgren 2004 s. 24f).
Resultatet tyder på att männen uppnår kontroll genom att utöva våld. Genom att kombinera
fysiskt våld med hans bestämmanderätt över vilken tid och plats våldet ska utövas, växling
mellan att vara våldsam och sedan kärleksfull samt isolering uppnår mannen långsiktig kontroll
över kvinnan. Genom att kontrollera samtliga områden i kvinnans liv kan mannen krympa
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dessa områden till dess att de är så små att kvinnan riskeras att utsättas för våld i vilken situation
som helst (Lundgren 2004 s. 33).
Det finns föreställningar om att män utsätter kvinnor för våld i blint raseri och vid frustration
eller aggression. Det tyder på en uppfattning om att våld och aggression hör samman. Denna
uppfattning delas inte av männen själva utan deras upplevelser är att våldet sker styrt och
kontrollerat oberoende av deras emotionella status (Lundgren 2004 s.27). Våldet i
normaliseringsprocessen ses som något normalt och som något vanligt (Lundgren 2004 s.17).
Männen förklarar våldet genom att hänvisa till brister hos kvinnan. Det är vanligt
förekommande att männen konstaterar hur deras partner är i relation till hur de vill att partnern
ska vara enligt männens kvinnlighetsnorm (Lundgren 2004 s.34). Genom att männen kan
kontrollera vad det innebär att vara kvinna och genom att kvinnan presenterar en positiv bild
av kvinnlighet kan mannen känna sig som en riktig man, det vill säga att männen blir så som
de anser att män ska vara. Genom att se till männens berättelser identifieras tecken på
maskulinitetsgörandet ihop med männens kontroll över kvinnors livsutrymme och kvinnlighet.
Kvinnan behöver således krympa för att mannen ska kunna ta plats (Lundgren 2004 s. 39).

2.4.1 Kognitiv dissonans och undanflykter

Sättet som män skapar berättelser kan förstås genom teorin om kognitiv dissonans. Teorin
syftar till att förklara hur alla människor besitter en kognitiv kunskap om hur världen ser ut,
hur en bör bete sig men också om den egna attityden gentemot olika händelser eller situationer
och där det centrala är hur vi människor försöker undvika dissonans genom att omdefiniera det
som skapar dissonansen (Cooper 2007 s.6f)
Dissonansen i kognitionerna uppkommer i situationer där människor gör eller beter sig
annorlunda än vad de anser är korrekt eller normalt för dem. I tidigare beskrivna studier har
exempel givits på hur män berättar om våld de utsatt en partner för. Ofta är männen medvetna
om deras felaktiga agerande vilket gör att de förminskar handlingens allvar. Desto mer
avvikande de två kognitionerna är mellan varandra desto mer dissonans uppstår mellan
kognitionerna. Med andra ord påverkar mängden dissonans mellan de två kognitionerna en
persons vilja att ändra själva dissonansen mellan dem (Cooper 2007 s.6f). För att en kognitiv
dissonans ska uppstå måste ett val göras, utan ett val finns ingen dissonans, däremot kan en
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ändra sin attityd gentemot sin handling eftersom det minskar dissonansen. Varför en ändrar sin
attityd gentemot olika situationer är för att det är lättare att ändra sin attityd gentemot någonting
än att förändra ett beteende (Cooper 2007 s.14f).
Forskning tyder på att män försöker genom olika strategier ändra sin attityd kring
våldsutövandet genom att säga att det var hans partner som provocerade fram våldet eller
liknande för att på så sätt kunna rättfärdiga sitt beteende. Detta går även att koppla till att
kognitiv dissonans är en del av självet vilket innebär att en vill ses som en person som är ärlig,
snäll, kärleksfull och så vidare. Ofta är dessa män som de vill vara, men när de utövar våld gör
de någonting som de inte anser är korrekt, i de flesta fall. Detta kan medföra att dessa kognitiva
beteenden kan förändra och påverka hur männen ser på sig själva. Om detta uppstår hos männen
försöker de rationalisera det de har gjort genom att försöka bevisa för sig själv samt för
omgivningen att det männen gjorde inte var så farligt eller att det faktiskt fanns en bra orsak
till själva våldsutövningen (Cooper 2007 s.90f).
Kognitiv dissonans kan även kopplas till narrativa strategier genom teorin om spegeljaget.
Spegeljaget är ett begrepp som fångar hur människor skapar sin egen självbild i ett samspel
med andras bild av dem. Enligt Cooley är en persons självbild beroende av interaktion med
andra människor och således ett resultat av en social process där vi lär oss se oss själva så som
andra ser oss (Martin & Yeung 2003 s. 844). En persons självbild skapas genom tre skeenden.
I det första skedet förstår individen vilken bild av sig själv denne presenterar för andra, under
det andra skedet börjar individen förstå hur framställningen av sig själv bidrar till att forma de
andras bild av denne och i det tredje och sista skedet skapas individens självbild utifrån hur
andra skapat en förståelse för individen (Jones 2012 s. 185). Männen använder således narrativa
strategier för att kunna hantera bilden som framställs för andra.

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning och teori

Genomgången av tidigare forskningar redogör för hur män talar om och beskriver deras
våldsutövning mot kvinnor i nära relationer. Detta har bidragit till en bild av olika sätt att
förklara uppkomsten, rättfärdigandet och trivialiseringen av våldshandlingar. Bland annat har
det observerats att våldet ses som ett verktyg för att upprätthålla männens status som
överordnad och familjens överhuvud, hur våld kan kopplas till samhällets normer samt vad
männen beskriver för bild av maskulinitet. Våldshandlingarna har också förklarats i
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feministiska termer, där kontroll och maktutövning är centralt och våldet ses som ett verktyg
för männen att nå kontroll över kvinnan i relationen och för att neutralisera vad av män ses som
utmaningar mot deras maskulinitet. Genom olika beskrivningar av mäns våld mot kvinnor
skapas en förståelse för hur våldet kan upprätthållas trots att det idag klassas som ett allvarligt
socialt problem. Bilden som forskningen presenterar är både bred och komplex vilket troligtvis
kan märkas av i samtal med männen.
En framställning av sociologiska förklaringsmodeller har även gjorts där vi beskriver hur social
inlärning kan påverka hur individer lär sig hantera ilska. Även genom social inlärning kan
individer lära sig att utöva våld för att kunna uppnå ett mål. Social inlärning har som tidigare
beskrivits snarare setts som en riskfaktor för mäns våldsutövning men kopplas den till teorier
om maskulinitetsskapande kan den kanske bli än mer aktuell. Forskning om
maskulinitetsskapandet antyder att män skapar ett slags dominant maskulinitet under
socialisation med andra män där klimatet är hårt och utpekande för den som inte riktigt passar
in i bilden av hur riktiga män bör vara. Trots bilden av att män skulle vara naturligt våldsamma
finns normer som inte godkänner våldsamt beteende och där männen tvingas guida sig mellan
gruppens normer, samhällets normer och bilden av sig själv. Det uppstår då en konflikt mellan
antagandet att män i regel är våldsamma och teorin om kognitiv dissonans eftersom den senare
istället påvisar att männen är medvetna om normerna som inte tillåter våldshandlingar och att
männen därmed försöker minska dissonansen mellan handlingarna och bilden av de själva.
Detta går även att relatera till teorier om spegeljaget där männens självbild påverkas av hur
andra ser på en person, om männen har personer i sin omgivning som upplever dem som icke
våldsutövande ser även männen sig själva som det.
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3. Datainsamlingsmetod
Nedan följer en redogörelse för insamling av empiri, studiens begränsningar och
urvalsprocessen. Detta kommer återföljas av en beskrivning av vårt val av metod samt vinster
och förluster som detta metodval kan medföra.

3.1 Val av metod
Metoden som använts var semistrukturerade intervjuer, med en kombination av fasta och öppna
frågor för att kunna fånga respondenternas beskrivning av männens berättelser om våld i nära
relationer. Respondenterna bestod av en volontär och fyra behandlare, alla verksamma inom
olika enheter för våldsutövande och aggressiva män. Genom den relativt öppna formen av
intervju kunde respondenternas stora erfarenhet av behandlingsarbete och kunskap om
komplexiteten i ämnet fångas.

3.1.1 Kvalitativ forskningsintervju
Ahrne & Eriksson-Zetterqvist (2015) menar att kvalitativa intervjuer ger möjlighet till
situationsanpassad variation. Det innebär till exempel att forskarna kan välja att använda ett
antal fasta frågor för att sedan komplettera med öppna frågor samtidigt som forskaren ges en
större frihet i att ställa nya frågor eller använda olika angreppssätt under intervjuns gång.
Kvalitativa intervjuer ger forskaren möjlighet att strukturera frågorna på olika sätt beroende på
hur intervjun fortgår men det ger också en möjlighet att få en bredare kunskap om ett fenomen
genom att respondenterna kan beskriva en situation eller händelse som inte kan upptäckas med
hjälp av standardiserade frågor (Ahrne & Eriksson-Zetterqvist 2015 s. 38). Mats Alvesson
menar också att kvalitativa intervjuer är relativt fria i sin struktur och forskaren har möjlighet
att ställa frågor om vad som är relevant och viktigt beroende på syftet med studien, vilket är
fördelaktig eftersom respondentens upplevelser, kunskaper, erfarenheter och åsikter kan
dokumenteras och värderas (Alvesson 2003 s. 13).

Kvalitativ forskning anses ha en överlägsen ställning vad gäller att samla in data om
respondenters upplevelser, erfarenheter och åsikter. Det innebär att forskare ibland glömmer
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att ta hänsyn till att intervjuer är både socialt och språkligt komplexa. Det finns en tro om att
insamling och hantering av data kan bidra till att förstärka eller försvaga hypoteser och teorier
och att det inom kvalitativ forskning antas att data kommer att guida forskaren i förståelsen
kring ett visst fenomen. Det är dock viktigt att inte förminska intervjusituationen och tro att rätt
metod kommer innebära att respondenterna lämnar sanningsenlig information (Alvesson 2003
s. 13f). Forskaren bör således vara påläst om ämnet för att inte riskera att resultatet saknar
förankring till verkligheten. Vidare bör intervjuer ses i sin sociala kontext eftersom människor
inte berättar om externa händelser utan producerar situationer beroende av kulturella resurser
(Alvesson 2003 s. 17).

3.2 Urvalsprocess
Inom kvalitativ forskning är det målinriktade urvalet det vanligaste, eftersom kvalitativa
forskare vill att studiens urval och forskningsfrågor ska stämma överens med varandra. Vid ett
målinriktat urval väljs plats, organisation eller personer ut för att på så sätt få en större förståelse
för ett visst socialt fenomen (Bryman 2011 s.392). Ett snöbollsurval innebär att forskaren får
kontakt med en eller ett par personer som passar till studiens forskningsfrågor och efter det att
kontakt har tagits använder forskaren dessa personers nätverk för att få kontakt med fler
respondenter som passar till studien (Bryman 2011 s.196).
Denna studie har baserats på två olika urval, dels att vi tog kontakt med en verksamhet som
arbetar behandlade med män som utövar våld i Stockholm och därefter bad vi kontaktpersonen
om vidare tips på personer att intervjua. Tack vare denna metod har vi fått tillträde till fler
respondenter inom olika verksamheter och andra institutioner där verksamma möter män som
utövat våld i nära relationer. Till en början var tanken att vi skulle intervjua män om hur de
beskrev våldet de utsatt sin partner för, men efter konsultation med vår handledare bestämdes
det att vi skulle intervjua verksamma inom området för att på så sätt se hur de uppfattar att
männen pratar om våldet de utsatt sin partner för.
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3.4 Insamling av data
3.4.1 Tillträde till fältet

Den initiala kontakten togs med en behandlare då en av oss blivit inbjuden på en föreläsning
om våld i nära relationer. Respondenten beskrev teorier om mäns våld och vad behandlaren
utför för slags arbete.
Vi valde inför uppsatsen att ha ett informationsmöte med behandlaren för att få tillfälle att
förklara studiens syfte och hur problemformuleringen såg ut, detta gjordes för att ge
respondenten större förståelse för vår studie och för att eventuellt planera in en intervju. Under
detta informationsmöte hade behandlaren med sig en kollega som tidigare arbetat behandlade
med våldsamma och aggressiva män och som var positiv till att hjälpa oss med ytterligare
kontakt med andra yrkesverksamma inom området.

3.4.2 Intervjupersonerna
Resultatet i denna studie bygger på intervjuer med totalt fem respondenter. Respondenterna har
olika ålder, olika arbetslivserfarenheter och är verksamma på olika enheter. Fyra av fem
respondenter identifierar sig som män, en av respondenterna identifierar sig som kvinna.
Respondenterna presenteras inte med namn och arbetsplats anges inte då detta inte är någon
nödvändig information för studiens resultat. Därtill presenteras inte namn eller arbetsplats av
etiska skäl då uppgifterna som lämnas av respondenterna inte ska kunna medföra att någon kan
identifieras. Respondenternas huvuduppdrag är att genom enskilda samtal men också genom
gruppsamtal ge männen verktyg för att hantera deras aggressiva och våldsamma beteende.
Skillnader i verksamheternas organisering förekommer då de vilar på olika värdegrunder vilket
kommer att problematiseras vidare under studiens diskussionsavsnitt.
Respondenterna i denna studie kommer under presentationen av resultat och analys att
namnges som:
Respondent 1: Behandlare i 50-årsåldern, verksam inom kommunala verksamheter för män
som utövat våld i nära relationer.
Respondent 2: Behandlare i 40-årsåldern, verksam inom kommunala verksamheter för män
som utövat våld i nära relationer.
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Respondent 3: Behandlare i 50-årsåldern, arbetar behandlande i form av enskilda eller
gruppsamtal på uppdrag av Stockholms stad.
Respondent 4: Volontär i 40-årsåldern, verksam på en ideell organisation för män. Undviker
gärna att bli benämnd som behandlare eftersom arbetet inte är av behandlande karaktär.
Respondent 5: Behandlare i 50-årsåldern, arbetar behandlande i form av enskilda eller
gruppsamtal på uppdrag av Stockholms stad.

3.4.3 Genomförande av intervjuerna

Innan vi påbörjade arbetet med att hitta respondenter till studien bestämde vi oss för att göra
en så kallad pilotstudie. En pilotstudie används i forskning dels för att göra intervjuarna vana
vid själva intervjumomentet, en pilotstudie används även för att se om några av de
intervjufrågor en har i sin studie kan uppfattas som irrelevanta eller stötande för respondenten.
Under en pilotstudie kan det även uppmärksammas om någon fråga är otydlig och en kan även
upptäcka frågor som respondenten inte vill svara på, dessutom kan en se om frågornas ordning
är bra eller om detta behöver ändras till de huvudsakliga intervjuerna. En pilotstudie används
som ett verktyg för att se om metodvalet passar studien bra (Bryman 2011 s.258f).
Pilotstudien var till mycket god hjälp för vårt fortsatta arbete med studiens intervjufrågor.
Samtalet med respondenterna flöt på bra och de hade mycket att säga och mycket att inflika.
Vi fick ta del av vad respondenterna hade för tänkbara förklaringar på mäns våld mot kvinnor
och vilka erfarenheter de hade utav männens förklaringsmetoder. Vidare diskuterade vi också
behandlingens effektivitet och respondenterna gav oss lite statistik för hur männens våld
förändras under tiden för behandling.
Samtliga intervjuer har således skett med personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt
med män som utövat våld mot kvinnor i nära relationer. Intervjuerna skedde på
respondenternas arbetsplatser, platser som de själva valde för att de skulle vara så bekväma i
intervjusituationen som möjligt. Vi utgick från en förutbestämd intervjuguide med några få
övergripande frågor om respondenternas upplevelser av hur män berättar om sina erfarenheter
av att utöva våld mot kvinnor i nära relationer. Intervjuguiden användes för att få liknande
struktur i de olika intervjuerna. Under intervjutillfället kompletterades de strukturerade
frågorna med öppna frågor där vi gavs tillfälle att anta olika perspektiv i våra
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frågeformuleringar och beroende på respondentens svar gavs vi också möjlighet att fördjupa
oss i respondenternas berättelser. De öppna frågorna användes i syfte att få fördjupade och mer
utförliga förklaringar av respondenternas upplevelser och erfarenheter. Intervjufrågornas
öppna karaktär bidrog till att respondenterna kunde tala mer fritt men det bidrog även till att
våra föreställningar om ämnet inte skulle genomsyra resultatet genom att råka vinkla intervjun.

3.5 Studiens tillförlitlighet
Nedan kommer en redogörelse för tillförlitlighet i kvalitativa studier. För att nå tillförlitlighet
kan forskaren guida sitt arbete genom fem kategorier för tillförlitlighet. De fyra kategorierna
representerar den kvalitativa forskningens motsvarighet till den kvantitativa forskningen, som
exempelvis validitet (Bryman 2011 s.354). Kvale och Brinkman (2014) menar att begreppen
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inte helt ska avfärdas, men att andra begrepp är bättre
lämpade för diskussion om kvaliteten i kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann 2014 s. 295).
Denna studies tillförlitlighet kommer således att diskuteras utifrån begreppen trovärdighet,
överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera och förförståelse.

3.5.1 Trovärdighet
Begreppet trovärdighet handlar enligt Ahrne och Svensson (2015) om att läsaren ska kunna tro
på det som studien visar. Trovärdigheten handlar helt enkelt om att övertyga läsaren om att
resultatet är tillräckligt mättat samt trovärdigt. Genom att använda sig av transparens samt
triangulering kan studien bevisa att den är trovärdig. Att en studie är transparant innebär att
studien kan kritiseras samt diskuteras. Om forskningsprocessen är tydlig säkerställs det att
studien kan kritiseras och diskuteras på ett bra sätt. Genom att använda sig av exempelvis olika
insamlingsmetoder eller teoretiska perspektiv och då också komma fram till liknande resultat
kan studiens trovärdighet öka, detta kallas för triangulering (Ahrne & Svensson 2015 s. 24ff).
För att stärka studiens trovärdighet har vi inför samtliga intervjuer följt samma intervjuguide i
kombination med öppna frågor som låtit respondenterna tala relativt fritt. Kombinationen av
de båda har bidragit till att vi inte glömt något tema som vi velat fråga om men också tillåtit
respondenterna att dela med sig av sådant av vikt som vi annars hade kunnat missa.
Trovärdigheten för det resultat som samlats in stärks under analysavsnittet där vårt insamlade
material går att förstå utifrån våra teoretiska ramar och genom att tolka och analysera materialet
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utifrån tidigare forskningar (Bryman 2011 s.254). Vi har också tydliggjort för vår egen
förförståelse och hur vi tagit avstånd för denna för att inte påverka studiens resultat. Vi har
också beskrivit hur vi tagit fram olika delar i uppsatsen så som litteratursökning, hur vi utfört
intervjuer och hur vi fått kontakt med respondenterna. Vi har också kodat materialet var för sig
och sedan diskuterat materialet tillsammans.

3.5.2 Överförbarhet
Inom kvalitativ forskning är det vanligt att en vill ta reda på vissa aspekter från ett antal
individer eller en grupp individer i samhället som alla har en viss gemenskap. På grund av detta
brukar kvalitativ forskning användas för att kunna studera en kontext i en viss miljö.
Överförbarhet innebär möjligheten att applicera en studies resultat på en annan miljö (Bryman
2011 s.355).
Denna studie kommer med hjälp av teoretiska resonemang att kunna generaliseras. Genom att
studera respondenternas berättelser kan generalisering göras för att förstå hur kausala
mekanismer så som användandet av narrativa strategier, reducering av kognitiv dissonans,
normalisering och trivialisering påverkar hur människor hanterar sociala relationer.

3.5.3 Pålitlighet
För att kunna öka en studies pålitlighet menar Bryman (2011) att en måste redogöra tydligt för
hela forskningsprocessen för att på så sätt visa vad en har gjort samt för att läsaren ska kunna
bedöma om studien är pålitlig eller inte (Bryman 2011 s.355).
I denna uppsats har det redogjorts tydligt för hela forskningsprocessen, exempelvis hur den
initiala kontakten togs med respondenterna och hur intervjuerna har gått tillväga. Vi har använt
oss av en intervjuguide med få övergripande frågor som använts vid samtliga studier. Vi har
dock valt att komplettera intervjuerna med öppna intervjufrågor vilket har gett respondenterna
möjlighet att tala fritt och också gett oss möjlighet att fördjupa oss i frågor som dykt upp under
intervjuns gång.
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3.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera
Denna aspekt menar Bryman (2011) är viktig för att kunna påvisa att forskaren inte har
applicerat sina egna värderingar i studiens resultat och slutsatser och på så sätt ha påverkat
studiens resultat. Trots att det är omöjligt att vara helt objektiv i en kvalitativ forskning är det
ändå viktigt att forskaren ser till att denne har handlat på ett sätt som säkerhetsställt studiens
resultat och slutsatser (Bryman 2011 s. 355).
För att säkerställa att vi inte har applicerat våra egna värderingar i studiens resultat och
slutsatser har vår analys förstärkts med citat hämtade från intervjuer med respondenterna.
Citaten används i syfte för att läsaren ska kunna bedöma rimligheten i den analys som utförts.
Bland studiens bilagor återfinns det kodningsschema som använts vid analysarbetet. Genom
att bifoga kodningsscheman ämnar vi öka analysens trovärdighet då läsaren tillåts en större
inblick i hur analysen gått till.

3.5.5 Förförståelse
För att kunna förstå ett fenomen eller ett beteende måste en förförståelse finnas, utan en
förförståelse går det inte att förstå ett fenomen (Gilje & Grimen 2007 s.179). Vår förförståelse
grundar sig i att vi har vissa trosuppfattningar kring fenomenet vi undersöker, då vi tror att män
talar om våldet på ett visst sätt (Gilje & Grimen 2007 s.182). Vi båda studerar
socionomprogrammet på Södertörns Högskola och har därmed ökat våra kunskaper om mäns
våld mot kvinnor och hur det bör förstås. En av oss har även under en tidigare uppsats skrivit
om kvinnors upplevelser av att ha blivit utsatta för våld i nära relationer, vilket har haft
betydelse för förförståelsen. På grund av vårt intresse för detta ämne har ett engagemang väckts
kring frågor om hur män talar om våldet. Vår förförståelse grundar sig även i att vi tror att män
som slår i nära relation gör det för att få makt över kvinnan. På grund av detta har vi distanserat
oss från vår förförståelse genom att ställa frågor ur flera olika perspektiv. Till exempel har vi
frågat hur respondenterna ser det ur ett feministiskt perspektiv, ur ett familjevåldsperspektiv
samt andra perspektiv för att på så sätt få en bred förståelse för detta problem. Vi är medvetna
om att vår förförståelse har påverkat valet av ämne till denna uppsats samt hur själva uppsatsen
är uppbyggd.
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3.6 Etiska överväganden
Vi har intervjuat yrkesverksamma och inte män, vi fick förslag att intervjua behandlade män
som inte ska ha brukat våld på 5 år, men vi valde att istället intervjua behandlare och volontärer
med tanke på att dessa män som är behandlade antagligen inte skulle vilja ställa upp på en
intervju.

3.6.1 Informationskravet
I förhandsinformationen ska eventuella respondenter kunna finna information om vilka som är
projektledare och vilken institution studien är kopplad till. Studiens syfte ska tydligt framgå
samt en genomgång av studiens utförande. Information om att deltagandet i studien är frivilligt
och att respondenten kan välja att avbryta intervjun om respondenten vill ska även framgå. I
studier där deltagaren är aktiv bör informationsblad alltid lämnas till respondenterna,
undantaget om det skulle kunna påverka studiens utfall. I dessa fall behöver information om
studien lämnas så snart som möjligt efter utförandet (Vetenskapsrådet 2011 s. 7).
Inför vår studie bifogade vi ett informationsbrev till alla vi tog kontakt med. Detta för att de
inför eventuell fortsatt kontakt skulle vara informerade om studiens syfte. Informationsblad
bifogas som bilaga till denna uppsats.

3.6.2 Samtyckeskravet
I studier där respondenten deltar aktivt måste samtycke inhämtas. För studier där underåriga
ska delta behöver samtycke inhämtas även från vårdnadshavare. Undantag gäller om det är
stora grupper som ska undersökas med en enkätstudie. Respondenten har även när som helst
rätt att avsluta intervjun (Vetenskapsrådet 2011 s. 9f).
Till samtliga respondenter har en samtyckesblankett skickats, där de skrev en signatur,
namnförtydligande och där de även hade möjlighet att avböja innan intervjun startades. De blev
även informerade att de kunde avbryta när som helst under intervjun. Samtyckesblanketten
bifogas även den som bilaga till denna uppsats.
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3.6.3 Konfidentialitetskravet
Alla uppgifter som riskerar att respondenter kan identifieras bör avrapporteras med stor
försiktighet. Det innebär att utomstående inte ska kunna ta del av information om
respondenterna. Detta är av särskild vikt eftersom vissa av respondenternas uppgifter kan vara
av känslig karaktär (Vetenskapsrådet 2011 s. 12f).
Inför denna studie informerade vi samtliga respondenter om att deras uppgifter skulle
behandlas med stor försiktighet. Vi informerade om att vi skulle spela in intervjuerna men att
dessa, efter transkribering och bearbetning skulle raderas. Detsamma gäller transkriberingarna
som direkt efter analysförfarandet ska förstöras. Vi informerade också om att deras namn inte
kommer användas samt att vi inte skulle skriva vilken arbetsplats och befattning
respondenterna har. Efter det att uppsatsen godkänts har alla ljudupptagningar och
transkriberingar förstörts.

3.6.4 Nyttjandekravet
Uppgifter insamlade för forskningsändamål får inte utlämnas för kommersiellt eller ickevetenskapligt bruk. Den generella bestämmelsen är att forskningsresultat enbart får utlånas till
forskare och ej till andra ändamål. Resultatet av forskningen får inte heller användas som
underlag för beslut som kan påverka individen, till exempel vård eller tvångsintagning. Den
som deltagit kan själv välja om denne vill ha forskningsresultatet skickat till sig eller inte
(Vetenskapsrådet 2011 s.14).
Inför studien informerade vi varje respondent om att de uppgifter de lämnat inte kommer
användas förutom i denna studie eller visas för någon annan. Vi har även informerat om att de
har rätt att få en kopia på studien om de skulle vilja ha en sådan.

4. Analysmetod
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4.1 Tematisk analysmetod
Tematisk analys är en lämplig analysmetod, inte minst inom områden som socialt arbete, att
använda sig av när en använder kvalitativa datainsamlingsmetoder. Tematisk analys är en
flexibel ansats att använda sig av eftersom tematisk analys inte baseras på någon specifik teori
(Braun & Clarke 2006 s.77f).
Tematisk analys innebär att en med hjälp av den insamlade empirin ska hitta, rapportera samt
analysera teman. Inom denna analysmetod är det viktigt att vara medveten om ens egna
teoretiska antaganden, för att förhindra att implementera dessa teorier till resultatet. I en
tematisk analys behöver en dock inte använda sig av teori på samma sätt vilket gör att denna
analys blir en mer enkel form av analys och att en kan använda sig av olika teoretiska ansatser.
Detta gör att tematisk analys kan användas för att exempelvis tematisera olika känslor hos
respondenterna och på så vis kunna tematisera efter dessa upplevda känslor. Dock är det viktigt
att forskarna tydligt visar vilken slags tematisk position en använder sig av, att en gör detta så
transparent som möjligt (Braun & Clarke 2006 s.79ff).
När en ska skapa teman är det viktigt att hålla sig flexibel eftersom att själva temat inte behöver
vara mätbart på något sätt utan att temat istället innehåller någonting användbart i relation till
forskningsfrågorna i studien (Braun & Clarke 2006 s. 81ff). Tematisering kan ske genom
bottom-up eller top-down. Om en tematisk analys använder sig av bottom-up så är teman starkt
anknuten till själva datainsamlingen. Om tematiseringen baseras på ett top-down sätt fokuserar
tematiseringen på själva teorierna i studien. En annan viktig del en måste ta ställning till är om
de teman en använder sig av om de är latenta eller semantiska, om de är latenta försöker en
upptäcka de underliggande orsakerna till vad en har hittat i sitt material. Om de är semantiska
tittar forskaren mer på vad som faktiskt sägs och intresserar sig inte för vad som kan finnas
underliggande (Braun & Clarke 2006 s.81ff). Detta kan kopplas till hur en analyserar materialet
som samlats in där analysen kan handla om på vilket sätt saker sägs samt att ta hänsyn till
kontextuella faktorer som skulle kunna ge en fingervisning om vad männen egentligen menar
med vad de säger.
Vid tematisk analys används sex olika faser, dessa faser kan en dock gå fram och tillbaka till
och är inte fasta i en viss tidsperiod. Den första fasen innebär att en ska lära känna sin data och
det är under denna fas själva transkriberingen av materialet sker. Den andra fasen sker efter att
transkribering är gjord och det är då kodningsprocessen inleds. Att koda är mer strikt, en tar ut
enstaka ord eller några korta meningar för att på så sätt kunna tematisera vilket är den tredje
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fasen. Den fjärde fasen är då flera teman har skapats och som sedan ska analyseras för att se
om de olika teman passar till studien. I den femte fasen är då de valda teman ska namnges och
det är även då de olika teman ska definieras. Den sjätte och sista fasen i tematisk analys är när
alla teman har identifierats och själva analysen av studiens resultat ska påbörjas. I denna fas är
det viktigt att resultatet kan övertyga läsaren om att studien har en viss trovärdighet (Braun &
Clarke 2006 s.86ff).
Det finns en del kritik riktat med denna analysmetod, en kritik är att allt går att tematisera i en
tematisk analys, vilket enligt kvantitativa forskare gör det svårt att bevisa vad som är äkta
forskning jämfört med kvantitativ forskning. Braun och Clarke menar att kvalitativa studier
inte har samma kriterier som kvantitativa studier men att kvalitativa studier använder sig av
olika analysmetoder vilket gör att dessa kriterier blir likvärdiga med kvantitativa studier (Braun
& Clarke 2006 s. 95f). Det kan även kritiseras att en missar sammanhanget i berättelserna
eftersom de blir uppdelade genom själva tematiseringen.

4.2 Bearbetning och analys av materialet
Liksom för kriterierna för utförandet av tematisk analys använde vi oss av sex steg i
analysförfarandet. Vi började vi med att transkribera samtliga intervjuer. Transkriberingarna
användes sedan som underlag för själva analysen. Vi utgick från ett bottom up-perspektiv vilket
innebär att våra teman är knutna till respondenternas berättelser och erfarenheter istället för att
vara styrda av teori. Efter transkriberingen gjorde vi flera genomläsningar av materialet och
skrev ned stödord och kortare meningar. Genom stödorden och meningar började vi urskilja
mönster i respondenternas berättelser vilka sedan kunde kodas samman i olika teman. Genom
att analysera samtliga teman kunde vi gruppera dessa in i större kategorier. I detta skede
upptäcktes också teman som inte var relevanta för studiens syfte vilka därmed gallrades bort.
Material som valts bort har framförallt gällt verksamheternas arbete rent generellt, de olika
behandlingsmetoderna och respondenternas personliga erfarenheter av våld i nära relationer
eller under uppväxten. Under slutskedet av bearbetningen av intervjumaterialet namngavs de
teman vi hittat. Dessa teman kommer ligga till grund för studiens analysförfarande och kommer
att sorteras in i tre olika tabeller, där varje tabell behandlar en forskningsfråga.

5. Resultat och Analys
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Under det här avsnittet har resultatet av den insamlade empirin samlats och även analys av
resultatet presenteras, för att underlätta för den som läser har resultat och analys slagits ihop
till ett avsnitt. Det insamlade materialet har även tematiserats och relaterats till vad som
framställts i forskningsfältet, både teoretiskt och empiriskt. På detta sätt har också en
större kontextualisering av resultatet kunnat uppnås. Samtliga teman i resultatet och
analysen beskrivs i löpande text eftersom de i mångt och mycket går in i varandra och
tillsammans skapar en bild av respektive teman.

5.1 Männens sätt att beskriva och berätta om våldet
Genom analysprocessen kunde männens sätt att berätta om våldet delas in i 4
kategorier: Våldets uppkomst, berättelsen, självbild och inställning.

Respondenterna beskriver att män som slår osynliggör sin våldsutövning och att de inte berättar
om allt våld de utövat mot sina partners. Orsakerna som tas upp är bland annat att de själva
anser att det är skamligt och jobbigt att erkänna för sig själva att de slagit sina fruar.
Respondenterna beskriver att männen upplever stora skamkänslor eftersom de vet att våld är
ett brott och att de därför skapar en föreställning om att de kommer bli dömda under samtalen.
Detta medför, enligt respondenterna, således att männen förmildrar sin egen våldsutövning och
istället lägger fokus på partnerns delaktighet genom att hänvisa till brister i deras personer, att
om hon inte gjort det så hade han inte behövt heller. Respondenterna beskriver en slags
frustration hos männen, att det hade sett annorlunda ut om männen inte jobbade så mycket, om
de bara kunde sluta dricka. Andra förklaringsmodeller rör sådant som respondenterna menar
att männen upplever sig inte kan styra över. Bland annat förklaras våldet enligt respondent
två genom att männen förklarar hur de sökt hjälp men inte fått någon, att det är tufft
ekonomiskt, på grund av alkohol och trångboddhet.

ja men precis att det kan vara svårt ekonomiskt, att det kan handla om alkohol, bara jag slutar
dricka eller vara, det är så stressigt nu, större lägenhet, vi bor på varann och det blir jobbigt
liksom.

Under samtliga intervjuer förmedlar respondenterna en bild av hur männen de samtalar
med hamnar i konflikt med samhällets normer och den bild de har av sig själva och som
samhället varit med och format. Behandlarna och volontären menar även att männen
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använder olika strategier för att minska den kognitiva dissonans som uppstår mellan bilden
av de själva som vanliga män och inte som hustrumisshandlare och det faktum att de utövat
våld mot sin partner. Respondenterna förklarar att männen därför behöver omförhandla vad
som egentligen har hänt vilket kan förstås som att våldet normaliseras genom att döljas
av det Gottzén (2012) kallar för medvetna och omedvetna flyktlinjer: de formuleras bland
annat som tillfälliga eller slumpmässiga faktorer som ekonomi, trötthet, alkohol istället för
något som snarare visar på männens karaktär och person. Våldet kan också förklaras som ett
resultat av partnerns fel och brister vilket också bidrar till att skilja männen
från verkliga våldsutövare och kvinnomisshandlare.
Behandlarna och volontären uppger att det är vanligt förekommande att männen förminskar sin
våldsutövning, vilket de menar är ett sätt för männen att undvika att bli utpekade eller
omnämnda som kvinnomisshandlare. Förminskandet sker bland annat genom att hänvisa våldet
till kringliggande orsaker. Andra effektiva sätt att förmildra våldet är att använda andra, mildare
uttryck för våldet så som knuffar, sa fula saker, tog tag i henne. Misshandel är
ett begrepp som behandlarna menar att männen sällan uppger. Detta blir tydligt när respondent
tre förklarar hur männen förmildrar våldet:
Jo men alla som kommer hit har mer eller mindre förmågan att osynliggöra våldet. [...] De
förminskar med orden, de säger: Hon var jobbig, ja men vi är inte här för att prata om henne. [...] En
del är så jobbiga och pratar om att hon har en diagnos och så vidare.

Männens förmildrande berättelser ses av respondenterna som ett sätt att distansera sig från
begreppet kvinnomisshandlare. Respondenterna uppger att männen ofta har en tydlig bild av
hur kvinnomisshandlare är vilket är långt ifrån den bild de har av sig själva. Till exempel menar
respondenterna att det uppstår en direkt dissonans mellan männens självbild och våldet
eftersom deras självbild inte stämmer överens med själva våldsutövningen. Respondenterna
menar också att svårigheten i att se sig själv som kvinnomisshandlare består i att männen inte
vill definieras för vad de gör. Om männen är vad de gör så blir kvinnomisshandlare en del av
deras identitet, vilket respondenterna menar inte är en önskvärd självbild. Respondenterna
uppger att dissonansen skapar när männen utövar våld mot sin partner vilket gör att männen
försöker ändra sin attityd gentemot det våld de har utövat. Med andra ord försöker de förklara
våldet genom olika orsaker till varför de slog. Respondent två förklarar att en man som hade
mördat sin partner ville lägga över ansvaret av sin handling till någon annan:
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Det behöver inte alltid vara att man lägger över det på sin partner, absolut en hel del på partner
men det kan vara på samhället, att man har sökt hjälp och inte fått hjälp [...] Han menade att det
inte var någon som ställde frågor och jag förstår ju inte, de borde vetat bättre och varför fick jag inte

dom här frågorna som du ställer då och varför fick jag inte den här hjälpen innan? [...] och då
menar han att samhället borde ha mer mandat, de skulle ha sett det här, det är andras fel, varför kunde
man inte omhänderta mig igen. Blanda inte in mig i mitt liv.

Respondent två förklarar att denna typ av samtal kan förstås som ett skydd och som ett sätt för
männen att orka bära bördan av det han gjort. Att skylla våldet på omständigheter som männen
inte kunnat styra över ger således en slags ansvarsfrihet vilket innebär att männen inte anser
sig bära ansvaret för situationen och inte heller förstår allvaret i det brott de har begått. Det är
därför viktigt att männens förklaringar möts upp med någon form av motstånd annars kan
samtalen tendera att fortsätta i samma mönster vilket troligtvis inte leder till vare sig förändring
i beteende eller förståelse för brottet. Händelserna riskerar istället att normaliseras och
accepteras i situationen för samtalen, vilket ett citat från respondent fyra tydliggör:
Då säger en kille där inne att 'ja för mig slutade det med att jag våldtog min förra kärring' och då
blir det ju naturligtvis en tyst sekund där inne men sen fortsatte samtalet… eh, ja okej då, då får
vi ju snacka om det. Men det är ju sånt som han egentligen har jobbat med men det är ju just det
språket han använder för han är grov i, i språket och han har varit här ett tag så vi känner honom.

Respondent fyra visar på en acceptans för den här specifika mannens berättelse. Respondent
fyra hävdar att de känner mannen och att de är vana vid hans sätt att berätta. Problematiken i
detta är att det även uppfattas som normalt att män talar om kvinnor på detta sätt i andra
sammanhang och då även i ett gruppsamtal där män ska lära sig att hantera sin ilska och
aggressioner för att på så vis upphöra med våldet de utövar mot sin partner. Det blir således ett
sneddrivet och problematiskt gruppsamtal då samtalsledaren tillåter männen att tala som i
termer ovan och inte går in och bryter. Det finns risker att samtalen inte ses som rehabiliterade
om män tillåts prata om hur de utövat våld mot kvinnor utan att någon stoppar och ber dem
reflektera över handlingen.
Enligt respondenterna har männen flertalet förklaringar på hur våldet uppkommit. En vanligt
förekommande

anledning

är

att männen vill

tillgodose

kvinnornas behov

och

när kvinnorna inte är i behov av det blir männen arga och besvikna och tycker att
de misslyckats i sin roll. Vanligt är också att männen kopplar sina våldsutövningar till sin
barndom. Respondenterna uppger att de flesta, i ett fall alla, män exponerats för våld under sin
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uppväxt vilket gjort våldet till ett naturligt inslag i männens vardag. I enlighet med
familjevåldsperspektivet står familjen för en stor del av människors sociala inlärning. Social
inlärning är inte en accepterad förklaringsmodell på mäns våld mot kvinnor eftersom det inte
förklarar varför så många män som exponerats för våld väljer att ta avstånd från sådana
handlingar (Hydén 2008 s.156ff, Jasinski 2001 s. 7). Enligt respondenternas utsagor kan detta
dock inte uteslutas som grund för våldsproblematiken men det fokuseras istället på
familjedynamik och hur familjen fungerade i samspel med varandra. Genom denna kunskap
söker respondenterna förstå vad männen har för bild av sig själva. Respondent fyra förklarar
hur männen kan resonera kring sitt våldsutövande:
Jag blev slagen som liten så det är väl inte så konstigt att jag slår nu. [...] Om pappa slog mamma,
ja då, då känns det ändå som en naturlig väg att grälen ska sluta med en örfil. Så är det ofta. Har
det ofta varit väldigt verbalt så ligger det ofta nära till våld och även fysiskt våld. För det är där
det nästan är gränsen, från de fula orden, hög volym, skrik. Därifrån är nästa steg fysiskt.

Våldet beskrivs också som ett sätt att lösa en konflikt och som ett sätt att få kvinnorna att förstå
männen och våldet kan då ses som ett uttryck för kontrollerad isolering av kvinnorna. Genom
att utöva denna typ av våld kan männen få full kontroll över kvinnornas livsutrymme, sociala
liv och också över deras tankar vilket går att koppla till en form av maktutövning (Lundgren
2004 s. 33). Respondenterna upplever inte att männen berättar om våldet utifrån ett
maktperspektiv utan menar att männen ofta saknar förståelse för våldet som en maktutövning.
De uppger istället att makt ofta är en efterverkan av våldet men att männen menar att det inte
varit syftet. Männen förstår då ofta allvaret i situationen och uppger att de vill förändra sitt
beteende och förstå vad våldet är ett uttryck för och vad problematiken grundar sig i.
Respondenternas upplevelser kantas av denna typ av berättelser. Män som utövar våld i syfte
att skrämma och uppnå en större maktposition väljer oftast att avsluta sin behandling eftersom
de själva inte anser att de gjort någonting fel och att de är oskyldigt anklagade. För att undvika
att avhopp sker kan respondenterna försöka skapa en förståelse för den kontext
männen kommer ifrån för att de inte ska skrämmas av atmosfären i samtalen, en strategi är
bland annat att försöka separera männens person från deras handling. I de fall männen väljer
att avstå eller avsluta behandlingen tas partnerkontakt med kvinnornas representanter och
denne informeras om att männen inte längre deltar i behandling.

5.2 Männens bild av maskulinitet

31

Behandlarna beskriver en komplex sida i maskuliniteten och relationen mellan männens bild
av begreppet och våldsutövning mot kvinnor. Genom kodning av intervjumaterialet har fyra
teman om behandlarnas upplevelser till hur männen relaterar till maskulinitet kunnat
urskiljas: Maskulinitetsnormer, uppväxt, makt och kontroll.

Bilden som respondenterna förmedlar är att männen ofta har en föreställning om hur män bör
vara och agera men även en föreställning om vilken position män har inom familjen.
Respondenterna uppger att det är vanligt att män socialiseras med män under sin uppväxt och
att klimatet i dessa grupper ofta är hårt, vilket bidrar till att forma männens bild av maskulinitet.
Respondenterna beskriver också män som har stora svårigheter i sin känsloreglering, män som
ofta exponerats för våld under sin uppväxt där våldsutövaren oftast varit en man och den inre
striden mellan bilden av hur en man bör vara och hur kvinnor blir allt mer självständiga.
Däremot menar Hydén (2008) och Jasinski (2001) att socialt arv inte är en fullt ut godkänd
förklaring på mäns våld mot kvinnor utan ska ses som en riskfaktor (Hyden 2008
s.156ff, Jasinski 2001 s.7). Respondenterna menar att fadersarvet är ett begrepp som männen
förstår och som de kan relatera till, vilket gör att respondenterna kan belysa den strukturella
problematiken i mäns våld mot kvinnor i samtalen med männen. Målet med själva
våldsutövningen upplevs inte av respondent två som att männen vill utöva makt och kontroll
utan det är snarare ett resultat av våldsutövningen:

Män är våldsamma på grund av att mer, kanske inte det att man förlorar makt eller har egentligen
det tänket fast det tar sig uttryck så, utan mer att man har en oförmåga i sig själv att hantera starka
känslor. [...] och det blir en form av makt fast det kanske inte är själva upplevelsen eller målet.

Respondenterna menar att det är vanligt att männen talar om att de vill styra sin partner och att
männen förlorar i makt när kvinnorna blir mer självständiga. Respondenterna beskriver även
att det finns en frustration i att kvinnor blir mer självständiga och där männen inte får möjlighet
att leva upp till den bild av maskulinitet som de socialiserats in i. Dock upplever inte
respondenterna

att

männen

benämner orden

makt och

kontroll

utan

att

det i samanhanget uttrycks i andra termer. Däremot kunde respondent tre urskilja begreppen
makt och kontroll under ett av sina gruppsamtal, då en man som gått i behandling under en
längre tid fick berätta vad han ansåg om att en annan man i gruppen berättat att han slagit sin
fru för att hon tog på hans cykel:
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Och så kom vi till han som hade gått längst och han sa 'ja det var maktutövning'. Just det, en
maktutövning. 'Du ville styra henne helt enkelt att inte ta på cykeln.

I gruppsamtalet kunde en av männen väldigt tydligt redogöra för att det var en maktutövning
som en annan man i gruppsamtalet begick när han slog sin fru. Här är det tydligt att mannen
som säger 'det var maktutövning' har en förståelse för vad en våldshandling gör och vad
handlingen uttrycker. Denna medvetenhet kan ha att göra med att mannen gått en längre tid i
behandling. I detta citat är det tydligt att mannen slog för att tillrättavisa sin fru, eftersom han
inte ville att hon skulle ta på hans cykel.
Respondenterna redogör för hur männen associerar till maskulinitet och vad som är utmärkande
för att vara man. Respondent fem menar att män inte ska visa känslor som rädsla eller visa
tecken på svaghet, om männen skulle bryta mot denna typ av normer menar respondent fem att
det finns risker att männen blir hånade och förminskade i sin maskulina roll:

Man är ju inte rädd som man. Om man är det så är man någonting annat. Och att vara rädd är ju
något som är bra men det uppfattar inte männen det som, utan det är förstenande eller man går till
attack eller om jag inte förstår någonting så är jag dålig och dum va [...] Det tillhör ju tyvärr
maskulinitetsnormen att inte vara en fegis eller sissy. Är man mjuk och sårbar då är man, ja en
del faktiskt använder, då är man homosexuell eller liksom så. En jävla kärring.

I citatet ovan förklarar respondent fem att männen inte vill förknippas med att vara en "fegis"
eftersom maskulinitetsnormen innebär att män ska vara starka och inte rädda. Upplevelsen av
att inte accepteras i sin manliga roll kan liknas till begreppet hypermaskulinitet där våldet
förstås genom att männen söker acceptans i sin manliga roll. Enligt Jennings & Murphy (2000)
samt Wood (2004) finns det risker att män som är osäkra på sin maskulina roll utövar våld mot
kvinnor dels för att de är män men även på grund av deras självkänsla. Genom att utöva våld
förstärks de rättigheter som männen anser sig berättigade till (Jennings & Murphy 2000 s. 24,
Wood 2004 s. 568f).

Där träffar jag killar som har träffat en tjej som är 18 eller 19 år och hon mår jättedåligt och han
är jättegod, fin och rar och jättetrevlig på alla dess sätt men han tycker att han förlorar någonting
då hon mår bra, för då förlorar han sin position, sin känsla av att vara duglig och då lämnar hon
honom naturligtvis och han står kvar och undrar vad fan det var som hände.

Respondent ett berättar även att männen förlorar någonting när kvinnorna mår bra, att de
förlorar i makt, kontroll och i sin maskulinitetsroll när hon mår bra. Genom att utöva våld mot
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kvinnor förstärks männens överordnade ställning gentemot kvinnor även om det är en
medveten eller omedveten handling. Inom det feministiska perspektivet på mäns våld mot
kvinnor är utgångspunkten att våldet alltid är ett resultat av patriarkala strukturer där män alltid
varit dominerande (Gottzén 2013 s. 77, Jasinski 2001 s. 12). De flesta av respondenterna har
antagit en feministisk ståndpunkt där målet för männens behandling är att kvinnor och barn
inte ska bevittna eller utsättas för våld i hemmet. Eftersom de flesta av respondenterna har
antagit en sådan ståndpunkt blir det naturligt för respondenterna att bryta när män talar om att
det var kvinnan som provocerade eller liknande. Däremot har en av respondenternas
verksamhet antagit ett familjevåldsperspektiv vilket kan bidra till en specifik kultur där det är
accepterat att tala om våldet på ett sätt som möjliggör en maskulinitetskultur under samtalen.

5.3 Hur påverkas respondenterna av männens berättelser?
Respondenterna beskriver ett antal svårigheter som de upplever i samtal med våldsutövande
män. Respondenternas upplevelser har kodats och presenteras under följande teman: Arbetets
komplexitet, upplevda känslor, utmaningar och behov av stöd och hjälp.
Respondenternas upplevelser verkar skilja sig mellan verksamheterna vi besökt. Det kan
grunda sig i hur verksamheterna antagit olika värdegrunder i sitt arbete. Majoriteten av
respondenterna har antagit en feministisk ståndpunkt vilket innebär att samtalsledarna belyser
våld mot kvinnor utifrån en maktstruktur där de förklarar hur mäns våld mot kvinnor tar sig
uttryck i maktskillnader där män är dominerande vilket bidrar till hur vi lär oss anta könsroller
även idag samt också hur maskulinitet förstärks genom att utöva våld (Cf. Gottzén 2013
s.77, Jasinski 2001 s. 12). Det är något som respondenterna belyser även fast männen kanske
inte haft maktutövning som syfte. Genom att uttryckligen arbeta med sådana frågor utbildas
även männen i att förstå våldets mekanismer. Där verksamheten inte antagit en feministisk
ståndpunkt har samtalen högre i tak och männen tillåts tala om våldet på ett annat sätt utan att
riskera att bli dömda eller utslängda. Samtalsformen kan ur ett normaliseringsperspektiv ses
som att våldet upprätthålls och normaliseras eftersom männen i samtalen inte nödvändigtvis
behöva möta kritik, det beror helt på vilka män som deltar i samtalen. Respondenten menar
också att det är svårt att hålla sig borta ur machokulturen och att det är lätt att dras med i
stämningen. Problematiken i dessa samtal är att de riskerar att upprätthålla den patriarkala makt
som våldet resulterar i eftersom att finns risker för att våldet inte värderas negativt.
Samtliga respondenter menade att arbetets komplexitet ligger i hur respondenterna förhåller
sig till männen. I många fall blir respondenterna tilldelade utredningar från socialtjänsten eller
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från polisen vilket bidrar till att de har en föreställning om vad som inträffat redan innan
männen kommer dit. Utmaningen menar respondent två ligger i att försöka separera personen
från det brott han har begått. Uppgiften ligger istället i att se människan bakom handlingen och
inte koppla handlingen till hans person. Det kan vara svårt eftersom brotten ofta är grova och
för att efterverkningarna för exempelvis barn kan vara svåra.

Det är också viktigt att kunna se individen, eftersom det är så grova brott och hemska
efterverkningar för barn och så att man har fått jobba mycket med det här med empati och att man
faktiskt kan säga det att det är ytterst få klienter som man, alltså man tycker om dem, man tycker
om dem som personer och att de kan få känna det och att de kan få känna sig omtyckta och inte
bara, inte bara är betraktade som våldsverkare utan att det finns andra sidor som man bekräftar.

Respondent två uppger att hen hela tiden behöver reflektera över sina egna känslor och
värderingar under tiden för samtalet. Det är en viktig aspekt eftersom de inte kan återspegla
vare sig personliga känslor eller värderingar under samtalen med männen eftersom det kan
komma att påverka dynamiken mellan respondenterna och männen. Respondent tre menar att
hen inte kan gå in i kvinnornas känslor och i deras situationer utan behöver försöka hålla sig
neutral men samtidigt betona männens ansvar. Om männen känner att de blir fördömda så är
samtalet nästan alltid dömt att misslyckas. Om männen känner att de blir dömda av
samtalsledaren så är riskerna stora att de stänger en dörr som behandlarna aldrig någonsin
kommer kunna öppna igen, menar respondent tre. Flera av respondenterna beskriver stora
svårigheter i att inte döma männen, speciellt i situationer där männen själva
förmildrar händelser där

respondenterna är

medvetna

om

våldets

allvar. Respondent tre menar därför att det är viktigt att ha en bra allians med sin klient som
ger hen möjlighet att vara transparent vilket gör det möjligt för hen att ifrågasätta männens
handlande utan att männen känner sig dömda.

Det märks direkt om man tycker att personen är dum i huvudet, då är det kört. Våldet måste ju
värderas men inte personen. Det är klart att man kan säga och jag tycker det att om man har en
någorlunda allians kan man alltid säga allting tycker jag, då kan man ju fråga hur i helvete klarade
du av att göra det?

Det respondenterna beskriver kan, liksom hur männen formulerar sina berättelser kopplas till
teorin om spegeljaget. Respondenterna har med hjälp av utredningar, förundersökningar och
polisrapporter fått en bild av problematiken. På grund av mötenas känsliga karaktär behöver
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de åsidosätta sina egna åsikter och anta en mer neutral inställning. Även om det inte egentligen
handlar om att ändra sin självbild för sin egen persons skull så är det av vikt att försöka skala
av det. Inom ramen för spegeljags-teorin är självbilden någonting som skapas i interaktion med
andra, där vi lär oss att se oss själva på samma sätt som andra ser oss vilket innebär att om
männen känner sig dömda så kommer samtalet att begränsas och i värsta fall även att avslutas.
Svårigheten i detta förhållningssätt ligger således i att försöka distansera männen från
handlingen men samtidigt vara auktoritär genom att låta samtalet flyta på under kontrollerade
former där männen inte tillåts att uttrycka sig på vilket sätt de vill. På en av verksamheterna vi
besökt upplevs inte detta som ett problem. Männen tillåts där att vara mer frispråkiga och det
är högre i tak.
Respondenterna beskriver olika känslor kopplade till samtalen med män. Framförallt nämner
de känslor som frustration vilka infinner sig i de samtal som männen inte själva förstå hur
allvarligt deras handlande är men också i situationer där männen inte uppnår någon förändring
trots omfattande behandling. Trots denna frustration uttrycker respondenterna en förståelse för
svårigheterna männen har att berätta om våld de utsatt en närstående för men uttrycker också
att det är viktigt att komma in i kärnan för att aktivt kunna arbeta med männens problematik.
Bland annat behöver de kunna förstå var männens mänsklighet är och vilka svårigheter männen
har, vad de bär med sig i sitt bagage och hur de ser på patriarkatet.
Respondenterna beskriver också en svårighet i att handskas med män som är manipulativa och
som lyckas få behandlarna att ifrågasätta sina egna värderingar. Männens berättelser kan ibland
få respondenterna att ifrågasätta våldets allvar, vilket respondenterna menar är en av de värsta
situationerna i arbetet. För att undvika att sådana situationer uppstår får samtliga respondenter,
oberoende av organisation, hjälp och stöd i sin yrkesroll.

Och då sa han att hade det varit i början då hade det varit jag som finne, jag tar inte det, så jag
hade rest mig upp och knuffat undan kärringen liksom och gått och tagit en bärs, jag hade inte
stått ut. Men nu har jag lärt mig att säga som jag känner. Så jag sa jag blir ledsen när du säger
sådär. Och vad ska hon säga då? Hon tappar ju hakan [...] Och så kunde han berätta varför han
hade gjort så och så kom de överens. Så han var i häktet, kom till oss gick i behandling sen
berättade han den här fina historien som jag brukar berätta, och sen erbjuder vi trygghetscirkeln
som är ett föräldraprogram som han gick i några månader senare och sen berättade han att han
hade gift sig med sin tjej.

Situationerna som våra respondenter beskriver präglas av en komplexitet som kan vara svår för
utomstående att förstå. Det är därför viktigt att de som arbetar med sådana frågor har utbildats

36

i samtalsmetodik och annan likvärdig utbildning samt att de har tillgång till hjälp och stöd på
sin arbetsplats. Respondent fyra beskriver den glädje som infinner sig när behandlingen når
resultat och när männen själva börjar använda verktyg för att ändra sitt beteende. Målsättningen
med samtalen är att barn och kvinnor inte ska utsättas för våld i hemmet.

6. Diskussion
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat samt analys. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt där
vi ger förslag på framtida forskning.

6.1 Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlare och volontärer upplever att män som
utsatt kvinnor för våld i nära relationer beskriver och förklarar sina erfarenheter som
våldsutövare i relation till männens bild av maskulinitet. Genom studiens resultat kan en se att
respondenterna upplever att männen försöker finna förklaringar på sitt våldsutövande genom
att exempelvis förklara att de var berusade under tillfället eller att de förminskar våldet genom
att hänvisa till kvinnans problematik eller beteende. Respondenterna menade även att männen
inte berättar om allt våld de utövat mot sin partner eftersom det kan vara skamligt att erkänna
våldet de utövat. Männen skapar en föreställning om att de kommer bli dömda i samtalet med
respondenten vilket gör att männen förmildrar och förminskar våldet vilket liknar det resultat
som Gottzén (2012) redovisar i en liknande studie (Gottzén 2012 s.153ff).
Respondenterna

nämner

även

att

männen

inte

vill

förknippas

med

begreppet

kvinnomisshandlare och att det är svårt att identifiera sig som en kvinnomisshandlare eftersom
det står i direkt konflikt med deras självbild. Istället använder männen andra begrepp som
exempelvis slag eller bråk, för att på så sätt kunna distansera sig från ett begrepp som inte
stämmer överens med samhällets normer om hur män bör bete sig. Respondenterna upplevde
inte heller att majoriteten av männen utövade våld som ett medvetet verktyg för att förstärka
sin överordnade position även om det var vad våldet resulterade i. Männen själva benämnde
sällan våldet som en makthandling vilket skiljer sig mot det resultat som presenteras i en studie
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av Wood (2004). Skillnaderna kan dock bero på att respondenterna vi träffat träffar män som
mer eller mindre frivilligt sökt hjälp medan Wood intervjuat män som sitter av tidsbestämda
straff för att utövat våld mot kvinnor. Vissa likheter finns dock att finna i männens sätt att tala.
I de dömda männens fall försöker de förmildra berättelsen genom att hänvisa till att de inte
varit sig själv och även att särskilja sig från verkliga våldsutövare vilket stämmer överens med
den bild av männens berättelser som respondenterna i denna studie presenterar.
En av respondenterna i vår studie beskrev att det är vanligt i gruppsamtal att männen talar öppet
om våldet de utövat mot sin partner. Detta kan bli problematiskt eftersom det kan bidra till ett
sneddrivet gruppsamtal då det blir acceptabelt att tala om sin partner på ett nedvärderande sätt.
Det kan också påverka såväl mannen som talar om sin partner på det sättet men även påverka
de övriga männen som deltar i gruppsamtalet negativt. Det finns således risker att själva våldet
normaliseras i dessa gruppsamtal då männens sätt att tala om sin partner accepteras, istället för
att bryta när männen talar på detta sätt som resterande av respondenterna gör. Genom att
möjliggöra männens sätt att tala om våldet bidrar det till ett samtal som riskerar tillåta våldet
som männen utövar. Utifrån det blir det intressant att studera hur de olika verksamheterna
överlag antar samma angreppsätt i samtalen men att det ändå förekommer skillnader i
samtalsstrukturen hos en verksamheterna. Vi tror att det kan handla om en skillnad i vilken
teoretisk ingångspunkt respondenterna har. Den ena respondenten har inte en feministisk
ståndpunkt utan vi har fått uppfattningen av att hen använder sig av familjevåldsperspektivet,
vilket gör att det i gruppsamtal finns risker att begrepp som makt och kontroll förbises eller
missas utan en feministisk ståndpunkt. Samtidigt kan det vara svårt för verksamheter som
samarbetar med myndigheter att fånga upp män som redan anser sig ha problem med svenska
myndigheter och som är rädda för att hamna i något register, vilket gör att det säkert finns
behov av verksamheter på helt frivillig basis. Det bör dock ske under former där männen inte
riskerar att påverka varandra negativt och där någon går in och bryter när samtalet tenderar att
dra åt håll som snarare ger stöd till våldets rimlighet.
I studiens resultat kan en se att männen har svårt för att reglera sina känslor samt att det även
är vanligt att männen har upplevt någon form av våld under uppväxten vilket gör att de kan ha
en snedvriden bild av maskulinitet. Resultatet tydliggör att själva våldet förstärker männens
ställning över kvinnan, oavsett om det är en medveten handling eller inte. De flesta av
respondenterna anser att resultatet av en våldshandling är makt och kontroll över kvinnan, även
om det för männen inte alltid är intentionen. Männen som respondenterna talar om kan inte
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relatera till att de själva är en produkt av ett maskulint dominerat samhälle vilket i sin tur
påverkar hur männen beter sig. Maskulinitetsnormer påverkar hur männen agerar och hur de
förhåller sig till sig själva samt hur de förhåller sig till förhållanden de är eller varit i.
Samtliga respondenter uppgav att de upplevde bland annat en frustration samt maktlöshet i
samtal med männen, speciellt när männen är manipulativa och inte väljer att tala om våldet
utan bara några kända, för respondenten, tillfällen då männen utövat våld. Eftersom
respondenterna oftast vet vad männen har gjort, eftersom de har polisrapporter samt även
information från socialtjänsten tillgänglig, uppger respondenterna en frustration över att
männen inte vill erkänna att de har en större problematik än vad de uppger sig ha.
Respondenterna har även nämnt att det är viktigt att inte döma männen utan att en ska fördöma
själva handlingen mannen har utfört.
Mot bakgrund av detta är det således väldigt viktigt att behandlare och volontärer erbjuds
samtal eftersom det är ett väldigt psykiskt krävande arbete att lyssna på våldsutövande mäns
berättelser av våldet de utsatt sin partner för. Vi tror att det är väldigt svårt att förhålla sig
objektiv i alla lägen, vilket respondenterna själva har uppgett. Respondenterna kommer inte i
samma slags kontakt med män som Wood gör i sin studie, om respondenterna gör det avslutas
behandlingen eftersom dessa män inte vill ta ansvar för sina handlingar samt att de inte är
villiga att ändra sitt beteende. Behandlingen kan avslutas på behandlarens initiativ eller på
männens initiativ. De behandlare vi har intervjuat träffar män som är villiga att ta sitt ansvar
för sina handlingar och de är även villiga att göra en förändring i sitt beteende.

6.2 Förslag på framtida forskning
Under arbetet med denna studie har vi diskuterat kring en eventuell framtida forskning. En
framtida forskning skulle kunna vara att studera om mäns narrativa strategier ser annorlunda
ut beroende på vilken kultur männen befinner sig i. Med kultur menar vi bland annat hur vuxna
pratar om våld i närheten av barn, hur skolan hanterar våld och hur våld för vissa kan kopplas
till att nå ett visst mål. Vi har snuddat vid ämnet i denna studie men eftersom det inte svarade
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för studiens syfte valdes detta bort inför studiens analys. Vi anser dock att detta skulle vara
intressant att fördjupa sig i till en framtida forskning. Detta skulle kunna vara genomförbart
genom att intervjua yrkesverksamma inom området ytterligare och att fokus i intervjuerna ska
vara begreppet kultur.

Referenslitteratur
Tryckta referenser
Ahrne, G & Eriksson-Zetterqvist, U (2015) Intervjuer I: Ahrne, G & Svensson, P (red)
Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB, s. 34–54

40

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015) Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt I: Ahrne, G. &
Svensson, P. (red) Handbok i kvalitativa metoder 2: uppl. Stockholm: Liber AB
Alvesson, M (2003) Academy of management review. Beyond neopositivitst, romantics and
localists: reflexive approach to interviews in organizational research. Vol: 28(1) s. 13–33
Baffour Adjei, S. (2015) Masculinty and spousal violence: discursive accounts of husbands
who abuse their wives in Ghana. Journal of family violence. 2016 maj. Vol: 31(4) s. 411–
422
Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology I: Qualitative research
in psychology. Vol: 3:2. S.77–101
Bryman, A (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. 2: uppl. Malmö: Liber AB
Cooper, J. (2007) Cognitive dissonance - fifty years of a classic theory London: SAGE
publications
Dagirmanjian, F-B., R.Mahalik, J., Boland,J., Colbow, A., Dunn, J., Pomarico, A.,
Rappaport, D. (2016) How do men construct and explain men´s violence? I: Journal of
interpersonal violence, 2016 jan. S. 2–23
Gottzén, L (2012) Att inte bli en kvinnomisshandlare I: Gottzén, L & Jonsson, R. Andra män
- maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Malmö: Gleerups, s. 149–165
Gilje, N. & Grimen, H. (2007) Samhällsvetenskapernas förutsättningar 3: uppl. Göteborg:
Diadalos AB
Jasinski, J. (2001) Theoretical explanations for violence against women. I: Renzetti, C.,
Edleson, J & Kennedy Bergen, R. (red) Sourcebook on violence against women. Sage
publications. s. 5–22
Jennings, J-L. & Murphy, C-M. (2000) male-male dimensions of male-female battering: A
new look at domestic violence. I: Psyckology of men and masculinity. Vol. 1(1), s.21–29
Jones, H (2012) On sociological perspectives I: Brown M, J & Walklate S (2012) Handbook
on sexual violence. Oxon: Routledge. s. 181–202
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun 3: uppl. Lund:
Studentlitteratur AB

41

Lundgren, E. Heimer, G. Westerstrand, J. Kalliokoski, A-M. (2001) Slagen dam - mäns våld
mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning. Umeå: Åströms tryckeri AB
Lundgren, E (2004) Våldets normaliseringsprocess. Stockholm: Riksorganisationen för
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
Martin, J L. & Yeung, K-T (2003) The looking glass self: An empirical test and elaboration I:
Social forces; Oxford. Mars 2003, Vol.81, Issue 3. s. 843–880
Scheffer Lindgren, Maria (2013) Faktaboken om mäns våld mot kvinnor. Utgivare: RSK –
Stoppa mäns våld mot kvinnor
SOU 2004:121 Slag i luften: En utredning om myndigheter, mansvåld och makt. Stockholm:
Statens offentliga utredningar
Steen, A-L. (2003) Mäns våld mot kvinnor – ett diskursivt slagfält. Reflektioner kring
kunskapsläget. Göteborgs universitet: Sociologiska institutionen.
Vetenskapsrådet (2011) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Stockholm: Elanders Gotab
Waldram, J. (2010). Moral agency, cognitive distortion, and narrative strategy in the
rehabilitation of sexual offenders. Ethos vol. 38, nr. 3, ss. 251-274
Wood T, Julia (2004) Monsters and victims: Male felons' accounts of intimate partner
violence. I: Journal of social and personal relationships. Vol.21(5), s.555–576

Elektroniska referenser
Amensty (2004) Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En sammanställning om
situationen i Sverige.
https://www.amnesty.se/upload/files/2011/05/04/mans-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationeramnesty.pdf
[Hämtad: 2017-11-15]

42

Akademikerförbundet (1997) Yrkesetiska riktlinjer för socionomer.
http://www.semalia.se/att/Yrkesetik.pdf
[Hämtad: 2017-11-28]
Brottsförebyggande rådet (2016)
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html
[Hämtad: 2017-12-09]
Hydén, M. (2008) Kvinnomisshandel inom äktenskapet: Mellan det omöjliga och möjliga
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:262537/FULLTEXT01.pdf
[Hämtad: 2017-11-11]
Gottzén, L. (2013) Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/201
3/Skam,%20maskulinitet%20och%20respons%20på%20mäns%20våld%20mot%20kvinnor
%20av%20Lucas%20Gottzén.pdf_
[Hämtad: 2017-11-15]
Hellberg, M & Malmgren, K (2016) Bästa vännen berättar nu om Lottas sista tid. Expressen,
23 juli. https://www.expressen.se/nyheter/basta-vannen-berattar-nu-om-lottas-sista-tid/
[Hämtad: 2017-12-21]
Malmgren, K & Roos, M (2016) Mördarbröderna som hatar kvinnor. Expressen, 17 juni.
https://www.expressen.se/nyheter/mordarbroderna-som-hatar-kvinnor/
[Hämtad: 2017-12-21]
Nationellt centrum för kvinnofrid a (u.å)
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/dodligt-vald/
[Hämtad: 2017-11-29]
Nationellt centrum för kvinnofrid b (u.å)
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/vald-i-nara-relationer/
[Hämtad: 2017-11-16]
Nordström, I & Hjertén, L (2016) Lotta misshandlades till döds - idag föll domen.
Aftonbladet, 25 oktober. https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23785014.ab
[Hämtad: 2017-12-21]

43

Ronge, J & Hellberg, M (2016) Martin Jonsson får sänkt straff för mordet. Expressen, 22
december 2016. https://www.expressen.se/nyheter/martin-jonsson-far-sin-dom-om-lottamordet/
[Hämtad: 2017-12-21]
Ronge, J, Wikström, M & Mattson, A (2017) Åklagare kritiseras kring mordet på Lotta
Rudholm. Expressen, 22 mars 2017.
https://www.expressen.se/nyheter/aklagare-kritiseras-kring-lotta-mordet/
[Hämtad: 2017-12-21]

44

Bilagor

Intervjuguide
Intervjuguiden består av några få övergripande frågor. Resterande frågor som ställts under
intervjuerna är beroende av respondenternas erfarenheter och berättelser.

•

Hur ser männens problematik ut?

•

Vad försöker ni hjälpa dem med och hur går ni tillväga?

•

Hur talar männen ni möter om vad de har gjort?

•

Har de några förklaringar till våldet?

•

Hur beskriver männen sin uppväxt?

•

Beskriver männen någon särskild utsatthet under uppväxten, i så fall vilken?

•

Socioekonomisk status?

•

Hur beskriver männen vanligtvis omständigheter kring våldet?

•

Beskriver männen hur de själva känner sig efter att ha brukat våld?

•

Vilka begrepp används för att beskriva våldet? (Bråk, misshandel, tillrättavisning,
gränssättning?)

•

Hur beskriver männens sig själva?

•

Hur ser respondenterna på männen som utövar våld?

•

Har respondenternas bild av männen påverkats beroende på hur männen beskriver
våldet, i så fall hur?
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Samtyckesblankett
Härmed samtycker jag till delaktighet i denna intervjustudie. Jag som deltagare har blivit
informerad om studiens syfte, mitt deltagande, anonymitet samt att det som framkommer i
intervjun kommer att användas som underlag för en analys i en uppsats. Jag har även blivit
informerad om min rätt att ställa frågor och rätt att avbryta studien om så önskas.

Jag samtycker och väljer att delta 
Jag samtycker inte och väljer att inte delta 

Datum:

Namnförtydligande

Signatur

Kontaktuppgifter till författarna,
Emelie Kindstrand
emelie.wiberg@hotmail.com

Sara Bramme
sarabramme@hotmail.com
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Informationsblankett

Vi är två socionomstudenter från Södertörns Högskola i Flemingsberg. Vi heter Sara Bramme
och Emelie Kindstrand. Vi går den femte terminen under vår utbildning och ska just påbörja
vårt examensarbete i socialt arbete. Vårt valda ämne till c-uppsatsen är mäns våld mot kvinnor.
Syftet med studien är att ta reda på hur ni som arbetar med män som utövat våld i nära relationer
upplever att männen talar om själva våldet och hur ni som respondenter påverkas av de
berättelser ni tar del av.
Inför denna intervju vill vi informera om vilka etiska regler vi som uppsatsskrivare har som
skyldighet att informera er om.
Ditt deltagande inför intervjun är helt frivilligt och du kan lämna eller bryta intervjun när som
helst. För att vi som intervjuar lättare ska kunna analysera empirin som samlas in ber vi om att
få spela in intervjun. Efter det att vi har transkriberat materialet kommer ljudupptagningarna
raderas och efter det att uppsatsen godkänts kommer vi även att radera transkriberingarna. Alla
intervjudeltagare kommer vara anonyma, då vi kommer använda oss av fiktiva namn, platser
och ålder som nämns i intervjun. Det som ni berättar för oss kommer endast användas för denna
c-uppsats.
Intervjuerna kommer pågå i ungefär 60 minuter. Intervjuplatsen kommer du som
intervjudeltagare få bestämma, eftersom vi vill att du ska känna dig så bekväm som möjligt.
Om du skulle ha några frågor angående intervjun eller uppsatsen är du välkommen att kontakta
oss. Du kommer även att få en kopia av vår uppsats om det skulle vara av intresse när den är
godkänd. Vi vill tacka för att du har tagit dig tid att låta dig bli intervjuad av oss.
Nedanför återfinns kontaktinformation till oss
Med vänliga hälsningar,
Sara Bramme
sara01.bramme@student.sh.se

Emelie Kindstrand
emelie01.kindstrand@student.se
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Kodningsschema
Männens berättelser
Relationer till mamman, blev slagna som
barn, sträng och hård pappa, kopplar ofta till
barndomen, fortsätter vara sträng eftersom
hans uppfattning är att det har hjälpt honom,

Uppväxt

Skyller ofta på partnern men inte alltid, hon är
jobbig, hon dricker, om hon inte hade gjort
det så hade jag inte behövt, hon är så jävla
dum, hon har en diagnos

Brister hos kvinnan

Skyller på samhället, varför omhändertog
man mig inte, har sökt hjälp men inte fått
någon, pressad ekonomi, trångboddhet

Brister i samhället

Hade druckit, hade förlorat jobbet, stress, om
jag inte druckit så mycket, försökte tillgodose
hennes behov, jag fick en blackout, om de
inte jobbade så mycket
Arg, besvikelse, förlorar något när hon mår
bra, förlorar sin position, förlorar känslan av
att vara duglig, vill att hon ska förstå honom,
rädsla för att förlora makt, matriarkat
Alla osynliggör, alla förminskar, använder
andra ord, bråk, berättas max 25% av det som
hänt, vissa dragandes, tydliga, uppriktiga,
beskriver det aldrig som misshandel,
Ansvarsfrihet, skyddsmekanism, slippa ta i
det jobbiga, slippa bli dömda, undvika att
identifiera sig som kvinnomisshandlare,
slippa skammen, skilja sig från verkliga
våldsutövare
Det var ju inte slag och sparkar, det gick
kanske för långt, jag var kanske våldsam,
tjafs, bråk, gräl, drog i henne, kallade henne
fula saker, kallas aldrig misshandel. Benämns
sällan som makt även om det tar sig i uttryck
så.
För mig slutade det med att jag våldtog min
förra kärring, en örfil fungerar ju för då blir
hon tyst
Jag är ingenting, jag är dålig, jag är inte bara
ond jag är god också, värdelös, duktiga
familjefäder, blivit så de inte ville bli när de
var små, känner sig liten, känner sig oduglig,
vill känna sig dugliga, vill inte vara maktlös

Redogörelser för våldets
uppkomst

Brister hos männen

Känslor kopplade till
våldshandlingen

Hur berättar männen?

Vad uppnås genom
männens sätt att berätta?

Berättelsen
Förmildrande

Uppriktighet

Bilden av sig själv
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Självbild

vet att de har handlat fel, vill inte skada sin
fru, vill förändras, vill hantera ilska utan att ta
till våld, mottagliga för information om
våldets mekanismer

Förståelse

förstår inte allvaret, tycker inte att de gjort
något fel, falskt anklagade, förstod inte att det
var våld, förstår inte vad jag gjort för fel jag
har ju gjort allt jag ska göra, svåra att nå, gjort
något de tycker de har rätt till, försvar

Oförståelse

Nämner inte makt i samtalen, har inte den
förståelsen, förstår inte att det är
maktutövning, ville kontrollera henne att inte
göra något mot hans vilja, ville stoppa henne,
ville inte förlora henne, vill inte bli lämnad

Makt och Kontroll

Inställning

Makt och kontroll
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Männens bild av maskulinitet

Män söker inte hjälp, män ska klara
allt själva

Oberoende
Män gråter inte, man är ju inte rädd
som man, inte vara en fegis, mjuk
och sårbar = homosexuell eller jävla
kärring, hård, sträng, svårt att leva
upp till.
Svårt att acceptera att män inte måste
vara beskyddare, män behöver inte
vara den som drar in pengar, ny bild
av maskulinitet som är svår att
förhålla sig till
Vad dom har med sig från sin pappa
och hans pappa, pappa gjorde så, vad
gjorde pappa i samma situation,
identifiera sig med sin pappa, pappa
slog mamma, om pappa gör så är det
nog rätt

Avsaknad av manliga förebild, en tro
om hur pappa skulle vilja att jag var,
idealiserad pappa, pappa som var
frånvarande, pappa som lämnade när
dom var barn.

Dominant mamma, svagare
fadersfigur, hur föräldrarna talade
med varandra, familjestruktur, vem
gjorde vad hemma.
Jag är överordnad dig, kvinnor är
underordnade, är du patriarkat? Nej,
Jag har lärt mig att jag står över,
förlorar känslan av att vara duglig
och bra när hon mår bra,
Rider på sin makt, männen tar för sig
av makten, maktutövning, du ville
styra henne, måste peta ner,
jämställd relation ett hot, förlorar
makt, matriarkat, slog henne för att
hon gjorde det sämre, agerade
utifrån, ingen medveten process, inte
så klara linjer, tillrättavisning,
uppfostring.

Hur man är man
Maskulinitetsnormer
Bilden av maskulinitet
förändras

Fadersarv

Uppväxt
Avsaknad av fadersfigur

Familjeförhållanden

Kvinnosyn

Maktutövning
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Behandlarnas upplevelser och känslor

Vill inte döma, svårt att inte döma, hur
ska jag förhålla mig utan att fördöma
honom, kommer inte åt problematiken
om jag dömer honom, våldet måste
värderas men inte personen, har fått
information från socialtjänsten eller
kvinnorna, han vet ju ganska fort om
jag dömer eller inte

Måste se individen, måste förstå
individens svårigheter, vem är
personen, vad har personen varit med
om, vad har personen vuxit upp med,
inte bara betrakta dem som
våldsverkare, Man tycker om dem som
personer, de måste få känna det, jag
tycker jag måste känna sympati annars
är jag körd. Det märks direkt om jag
tycker individen är dum i huvudet.
Fokusera på männens del, de måste ta
ansvar, bryta mönster i talet,
auktoritär, lära ut, prata om känslor,
tillåts att säga vad de vill, högt till tak,
få dem att prata, du är ansvarig för vad
du gör oavsett vad hon gör, lära ut
andra sätt att hantera ilskan
Frustrerande när personen inte förstår
hur våldsam den är, maktlöshet,
frustration, trött, slitsamt, gör det inte
för att det är roligt utan för att skydda
kvinnor och barn, provocerad,
depression, uttrycker att det gör mig
provocerad men samtidigt vill jag inte
begränsa samtalet.
Glad när dom lär sig ta ansvar, när
man ser en positiv utveckling, när
våldet minskar, när kvinnor och barn
inte far illa, solskenshistoria när han
lärde sig prata om sina känslor istället
för att slå.

Inte döma personen

Arbetets komplexitet
Se individen

Respondenternas uppgift

Negativa Känslor

Upplevda känslor

Positiva känslor
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Svårigheter i att inte ta kvinnans
position när man redan vet
bakgrunden, det gäller att inte gå in i
hennes huvud för då blir det bara
försvar, svårt när man möter någon
som är manipulativ, omvärderar sin
egen uppfattning, går in i hans
beteende och tänker att det kanske inte
var så allvarligt så kanske han är
riktigt allvarlig, berättelserna skapar
en frustration i mig, man måste ha i
bakhuvudet att man under
berättelserna kan känna ”stackars dig
och att man hamnar i ”oj, vad hemskt”
och sådär, svårt att inte gå in i
machokulturen, separera sina egna
känslor

Man ifrågasätter sig själv gång på
gång men man måste lära sig att göra
det schysst mot sig själv, behov av
stöd av kollegor och annan personal,
åker man dit på en manipulativ lirare
som man gör ibland då behöver man
prata och då behöver man stöd

Svårigheten i att hålla sig neutral

Utmaningar

Stöd och hjälp
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Behov av stöd och hjälp

